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1. Uitstel investeringen zorgt voor grote 
druk op marges (1/2)

Met de toegenomen onzekerheid en veranderende prioriteiten, stellen Nederlandse zorginstellingen hun
investeringen uit. De daaruit ontstane financiële ‘overschotten’ gaan vervolgens op aan stijgende
personele en materiële kosten. Dit leidt tot extra druk op de marges waarmee investeringen verder
worden uitgesteld. Daarnaast zien we dat de investeringen die wel worden gedaan, vaak nog
onvoldoende opleveren. Door de investeringen aan te jagen, beslissingen te forceren, samenwerkingen
aan te gaan en te innoveren kan deze neerwaartse spiraal worden doorbroken.
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Het gat tussen de ruimte voor investeringen en 
benodigde investeringen wordt te groot

Zorginstellingen beschikken over onvoldoende
financiële armslag voor de noodzakelijke, reguliere
investeringen. Onze analyse laat zien dat de
EBITDAR*-marge - het zuivere operationele
bedrijfsresultaat vóór alle kapitaallasten en
huurlasten - in de afgelopen vijf jaar jaarlijks met
gemiddeld 0,5% (van de omzet) is afgenomen: van
11,5% in 2015 naar 9,6% in 2020. De afname is
hoofdzakelijk een gevolg van de krappe
arbeidsmarkt, de snel stijgende kosten voor de
externe inhuur van personeel en aanhoudende
tariefsdruk.

Wanneer de trend doorzet, bedraagt de EBITDAR-
marge in 2025 nog maar 7,9% en de EBITDA-
marge, het bruto bedrijfsresultaat als percentage
van de omzet inclusief huurkosten, slechts 5,9%.
Het verschil van 2% van de omzet heeft dus
betrekking op de huurkosten.

De EBITDA-marge van 5,9% uitgedrukt in euro’s
bedraagt 3,7 miljard euro voor de vier
subsectoren tezamen zoals op pagina 8 is
weergegeven met een totale omzet van ruim 60
miljard euro. Na aflossing van 1,5 miljard euro per
jaar op bancaire financiering en 0,7 miljard euro
rentebetalingen, resteert 1,5 miljard euro
investeringsruimte, ofwel gemiddeld slechts 2,3
miljoen euro per zorginstelling (zie bijlage 1 voor
de gehanteerde dataset). Dit is onvoldoende voor
de ‘reguliere investeringen’ voor behoud,
verbetering, uitbreiding en verduurzaming van de
activa – tezamen geraamd op 6 miljard per jaar
ofwel vier keer zoveel dan waarvoor nu ruimte is.

EBITDAR marge daalt met 0,5% per jaar

2017

12

11

202020182015 20192016
0

8

9

10
9,6%

11,5%

9,4%

9,1%
8,2%

7,5%

9,0%

10,8%

8,6%

7,8%
8,7%

10,0%

7,9%
8,1%

9,4%

7,4%

7,4%

10,5%
Kapitaallasten

EBITDA marge

EBITDAR marge

Dalende marges in de zorgsector

20242015

9,2%

202220202017

11,5%

2016

8,5%

2018 2019 2021 2023

8,2%

2025

10,5%
10,0%

10,8%

9,4% 9,6%
8,9%

7,9%

-4%

* Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and rent (bedrijfsresultaat vóór alle kapitaallasten (inclusief huurkosten) en eventuele belastingen)



20192017 202020162015 2018

1,12

1,15

1,19

1,23

1,28

1,35

1. Uitstel investeringen zorgt voor grote 
druk op marges (2/2)
De personeelskosten nemen fors toe in de zorg waardoor marges onder druk komen. Het is opmerkelijk
dat de zorg kennelijk steeds arbeidsintensiever wordt, terwijl we juist naar een digitale samenleving gaan.
Hoe zit dit?
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Na jaren van dalende marges toont 2020 een kleine 
financiële verbetering

De belangrijkste oorzaak van de dalende EBITDA(R)-marges is
de toename van de personeelskostenratio van 62,2% van de
omzet in 2015 naar 63,8 % in 2020. De zorg kenmerkt zich
door flinterdunne marges waardoor deze toename van 1,6%
voor veel zorginstellingen het verschil is tussen winst of
verlies onderaan de streep.

De stijgende personeelskostenratio betekent dat de zorg
steeds arbeidsintensiever wordt terwijl we juist naar een
digitale samenleving gaan. De zorg beweegt zich dus
tegengesteld aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is
een opmerkelijke observatie. Technologie helpt in het
verlagen van de werkdruk waardoor het ziekteverzuim
afneemt en de productiviteit toeneemt, hetgeen nodig is met
de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het helpt hierbij
dat digitale zorg steeds breder en in toenemende mate
geaccepteerd wordt en teleconsulten tegenwoordig ook
gedeclareerd mogen worden.

Kijkend naar de langjarige trend van EBITDA(R)-marges, zien
we dat de financiële situatie in 2020 ondanks (of dankzij?)
COVID-19 na jaren van dalende marges gemiddeld licht is
verbeterd (met uitzondering van de algemene ziekenhuizen).
Echter, 2020 is niet representatief om mee te nemen in de
trendontwikkeling vanwege de omzetderving, extra kosten
en hieraan gerelateerde compensatieregelingen. Om de
daadwerkelijke trendontwikkeling te kunnen zien, moeten we
kijken naar de langjarige cijfers en deze geven een
overduidelijk signaal. De uitkomsten van de analyse per
subsector zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.

Naast de dalende marges is tevens sprake van een dalende
trend in de kapitaallastenratio (zie bovenste grafiek op de
vorige pagina), hetgeen duidt op achterblijvende
investeringen (en een verschuiving van eigendom naar huur).
Dit wordt bevestigd door de toenemende omloopsnelheid
van kapitaal, het balanstotaal neemt minder snel toe dan de
omzet.
Waarom worden investeringen uitgesteld? In de praktijk zien
we vaak dat eerst de bedrijfsvoering op orde wordt gebracht
om investeringen te kunnen financieren, en dit kost tijd. De
vraag is of deze volgordelijke aanpak nog past of dat meer lef
en gelijktijdig handelen nodig zijn. Externe stakeholders
moeten deze ruimte dan wel geven en gunnen.

Toenemende personeelskostenratio als 
percentage van de omzet (2015 – 2020)

Omloopsnelheid van het kapitaal 
(2015 – 2020, omzet / balanstotaal)
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2. Investeringsgolf in de zorg is 
noodzakelijk (1/4)
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Blik op de toekomst

De komende jaren zorgen vier grote bewegingen voor
een verhogend effect op de kapitaallastenratio.

1) De verduurzaming van het zorgvastgoed vraagt om
een investering van circa 6 miljard euro1. Gezien de
klimaatdoelstellingen dienen zorginstellingen die
de komende vijf jaar te effectueren, anders levert
de zorg een te beperkte bijdrage aan het
voorkomen van de opwarming van de aarde met
meer dan 1,5 graden dat zonder daadkrachtig
ingrijpen onvermijdelijk is volgens experts.

2) De VVT en GHZ gaven in 2019 gemiddeld 4,2% van
de omzet uit aan ICT (IT-systemen, applicaties, BI-
tools, etc.) en ziekenhuizen in 2020 gemiddeld
5,7%2. Wanneer je deze percentages extrapoleert
op de totale Nederlandse zorgmarkt wordt er
jaarlijks tussen de 3 en 4 miljard euro aan ICT
uitgegeven. De afgelopen jaren groeide de ICT-
kosten met 6%2. Wanneer deze groei zich doorzet
nemen de ICT uitgaven over vijf jaar met circa 1 tot
1,5 miljard euro toe naar 4 tot 5,5 miljard euro.
Inclusief de vervanging van bestaande IT (circa. 2,1
miljard euro) vraagt dit om een totale investering
van circa 3,5 miljard euro in vijf jaar. Deze
investering heeft een verhogend effect van 0,5% op
de kapitaallasten ten opzichte van de omzet.
Wanneer de transitie wordt ingezet van ‘bricks’ naar
‘clicks’ zullen de IT-investeringen nog hoger
uitvallen en zou dit percentage zomaar kunnen
verdubbelen.

3) Grofweg 3,3 miljard euro aan investeringen is nodig
om de benodigde activa voor de zorg (vastgoed,
medische apparatuur etc.) op het huidige
kwaliteitsniveau te houden. Voor de komende vijf
jaar betekent dit een investering van 16,5 miljard
euro.

1 Op basis van €50-€57 per m2 (Bron: Economisch Instituut voor de Bouw) en de 118 miljoen m2 zorgvastgoed in Nederland (excl. seniorenwoningen)
2 Bron: M&I/Partners: ICT Benchmark Care (2019) en ICT Benchmark ziekenhuizen (2020)
3 Bron: Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg, TNO 17 december 2019

Vier ingrijpende ontwikkelingen vragen van zorginstellingen om lef te tonen en aan de slag te gaan met
de investeringsagenda. Samenwerking met andere partijen is daarbij noodzakelijk, maar wachten op de
overheid, verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en banken is daarbij funest: dit zou het effect van
afnemende marges verder versterken. De genoemde partijen moeten elkaar echter wel de ruimte geven
om de (financiële) doelen na te streven (door bijvoorbeeld tijdelijk aangepaste convenanten en tarieven,
alsmede snellere ruimtelijke procedures vanuit gemeenten).
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4) Als gevolg van de vergrijzing vraagt de zorg om een
capaciteitsuitbreiding. Dit behelst met name de
investering in 25.000 extra verpleeghuisbedden in
de komende vijf jaar3 dat wordt geraamd op 5
miljard euro. Uitgaande van 100 bedden per
verpleeghuis gaat het om maar liefst 250 nieuwe
verpleeghuizen. Dit levert nog eens 0,5% hogere
kapitaallasten, maar leidt ook tot hogere
opbrengsten.
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Een ander voorbeeld is de investering in digitale
oplossingen. Het idee is dat dit moet resulteren
in lagere personeelskosten, maar dit gaat niet
vanzelf. Creëer executiekracht om de beoogde
financiële voordelen ook daadwerkelijk te
verzilveren. De figuur, zoals opgenomen op
pagina 12, bevat nog meer mogelijke interventies
ter verbetering van de bedrijfsvoering.

Veel zorgvastgoed is functioneel en technisch
verouderd en dient te worden aangepast naar de
huidige kwaliteitsstandaarden. Dit gaat gepaard
met een investering van miljarden euro’s in de
komende vijf jaar. Is het wel nodig kijkend naar de
trend ‘van bricks naar clicks’ waarmee steeds
minder stenen nodig zijn ten gunste van digitale
toepassingen? Investeringen in digitale
toepassingen zijn doorgaans lager dan
investeringen in vastgoed, maar zijn wel vaker
nodig aangezien technologie doorgaans na vijf
jaar is verouderd (ten opzichte van een
levensduur van dertig jaar voor vastgoed). Hier
verwachten wij substitutie van vastgoed naar
technologie in verband met zorg op afstand.

Blik op de toekomst

De komende jaren zorgen de vier grote bewegingen,
die zijn toegelicht op de vorige pagina, voor een totale
investering van ruim 30 miljard euro in de komende
vijf jaar. Dit is gemiddeld 6 miljard euro per jaar en ligt
daarmee fors hoger dan de 4 miljard per jaar in de
afgelopen vijf jaar. En hier komt de investering in
human capital, zoals opleidingen, nog bij.

Deze investeringsgolf zorgt voor een verhogend effect
op de kapitaallastenratio. Door deze ontwikkeling
krijgen we te maken met een kapitaallastenratio die
gaat toenemen van 7,4% van de omzet in 2020 naar
10,7% van de omzet in 2025. Ofwel: jaarlijks 8 miljard
euro kapitaallasten op een omzet van ruim 60 miljard
euro in de Nederlandse zorg (zie definitie in bijlage).

De investeringen moeten wel worden terugverdiend.
Hierbij moet breder gekeken worden dan alleen de
zorgsector, aangezien financiële voordelen deels
elders vallen. Neem bijvoorbeeld de CO2-reductie. Dit
leidt tot een gezondere beroepsbevolking hetgeen
leidt tot minder ziekte. Voor ziekenhuizen betekent dit
minder omzet (nadelig), maar voor het bedrijfsleven
minder verzuim (voordelig). Door dit integraal aan te
pakken kunnen belangen geharmoniseerd worden.

2. Investeringsgolf in de zorg is 
noodzakelijk (2/4)
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Impact investeringen op de kapitaallastenratio (%) 

De noodzakelijke investering van 30 miljard euro in de komende vijf jaar zorgt voor een toenemende
kapitaallastenratio. Welke investeringen hebben prioriteit, kijkend naar de trend ‘van bricks naar clicks’?
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‘De cost gaet voor de baet uyt’. Een tijdelijke dip in de winstgevendheid is soms nodig en doorgaans
acceptabel om uit de neerwaartse spiraal van uitstel van investeringen te komen.

Een tijdelijke dip in winstgevendheid is vaak 
onvermijdelijk om toe te werken naar het doel

De 7,9% EBITDAR-marge die resteert na het
doortrekken van de dalende trend (zie hoofdstuk 1)
is onvoldoende om de toekomstige 10,7%
kapitaallasten in 2025 (als percentage van de omzet)
te dekken. Voor een positief netto resultaat
onderaan de streep moet de EBITDAR-marge wel
boven de kapitaallastenratio liggen. Als dit niet lukt,
schiet de zorgsector in de rode cijfers.

Zo ver hoeft het niet te komen als zorginstellingen nu
ingrijpen en de noodzakelijke stappen zetten om te
voorkomen dat de marges verder dalen. Concreet
betekent het de investeringen niet langer uit te
stellen om te voorkomen dat exploitatiekosten nog
verder oplopen (zoals nog meer externe inhuur van
personeel en correctief onderhoud als gevolg van
technische gebreken in vastgoed). Het doel is de
winstgevendheid minimaal op peil te houden en de
stijgende kapitaallasten te dekken, in ieder geval op
termijn. Leidt een investeringsprogramma tijdelijk tot
een verliessituatie dan moet dit geaccepteerd
kunnen worden, als partijen maar (gezamenlijk)
toewerken naar een duidelijke stip op de horizon en
een financieel gezonde situatie.
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EBITDAR marge (%)

20192015 202120182016

10,8%

2017

9,2%

2020

8,2%

2022

9,4%

2023 2024 2025

11,5%

7,9%

10,5%
10,0%

9,6%

8,5%
8,9%

10,7%

2. Investeringsgolf in de zorg is 
noodzakelijk (3/4)

Een tijdelijke verliessituatie hoeft dus niet zo erg
te zijn, maar wordt wel vaak zo ervaren aangezien
vaak teveel wordt gefocust op de korte termijn.
De risico-aversie bij toezichthouders helpt hier
ook niet in mee en belemmert soms het aangaan
van de benodigde investeringen. Dit vereist van
bestuurders dat zij hier met hun Raad van
Toezicht een goed gesprek over voeren. Uit
onderzoeken blijkt dat van interne
toezichthouders van zorginstellingen steeds meer
wordt verwacht omdat het om maatschappelijke
organisaties gaat, die actief zouden moeten
sturen op maatschappelijke / publieke
waardecreatie en daarbij de betrokkenheid en de
inbreng van diverse stakeholders moeten
benutten.

Zoals een oud Nederlands gezegde klinkt: ‘De cost
gaet voor de baet uyt’. Een tijdelijke dip in de
winstgevendheid is soms nodig en doorgaans
acceptabel. Als je er als zorginstelling maar aan
denkt de verwachtingen van de stakeholders te
managen en duidelijk maakt met welke stip aan
de horizon je (samen) koers zet.
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Winstmarge daalt door de hogere kapitaallasten

De voorgaande pagina’s laten zien dat de benodigde
investeringsgolf de kapitaallasten laat stijgen van
7,4% naar 10,7% van de omzet.

Het indicatieve getallenvoorbeeld hieronder laat in
de middelste kolom zien wat de gevolgen van de
hogere kapitaallasten zijn, wanneer de
onderliggende investeringen niet terugverdiend
worden. Dit is geen duurzaam toekomstperspectief,
een investering moet zich namelijk wèl op een
bepaalde manier terugverdienen.

Investeringen moeten zichzelf terugverdienen

Om weer op een positief netto resultaat uit te komen,
moet de EBITDAR-marge toenemen van 9,6% in 2020
naar 12,9% in 2025. Dit kan worden bereikt door te
investeren in o.a. technologie, waardoor personeel
efficiënter ingezet wordt (denk aan efficiëntere
personele planning en looplijnen). Daarnaast kunnen de
verduurzaming en (uitbreidings-)investeringen tot lagere
onderhoudskosten leiden door minder warmteverlies,
minder gasverbruik, efficiënter ruimtegebruik en gebruik
van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Winst- en verliesrekening (indicatief) 2020 2025 2025

€ miljard Investeringsgolf Optimalisatie

Bedrijfsopbrengsten 60,0                   66,2                   66,2                   

Bedrijfslasten (54,3)                  (61,0)                  (57,7)                  

EBITDAR 5,8                      5,2                      8,6                      

Huurkosten (1,3)                    (1,4)                    (1,4)                    

EBITDA 4,5                      3,9                      7,2                      

Afschrijvingen (2,6)                    (4,8)                    (4,8)                    

Rentekosten (0,5)                    (1,0)                    (1,0)                    

Netto resultaat 1,3                      (1,8)                    1,5                      

EBITDAR-marge 9,6% 7,9% 12,9%

EBITDA-marge 7,5% 5,9% 10,9%

Kapitaallastenratio 7,4% 10,7% 10,7%

Winstmarge 2,2% -2,8% 2,2%
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Minder benodigde PNIL-inzet

Hogere arbeidsproductiviteit

+100,0%

+2,0%

Omzet 2025

-102,9%Bedrijfslasten 2025 voor optimalisatie

+2,0%

Winstmarge 2025 voor optimalisatie

Lagere onderhoudskosten vastgoed

Winstmarge 2025 na optimalisatie

Getallenvoorbeeld extrapolatie *

Optimalisatiemogelijkheden na de investeringsgolf

* Ziekenhuizen, VVT-, GGZ- en GHZ-instellingen tezamen. EBITDA(R)-marge en kapitaallastenratio 2025 zijn gebaseerd op de extrapolatie zoals in dit 
rapport is toegelicht. Voor de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is uitgegaan van een veronderstelde inflatie van 2% per jaar.

Voor een positieve bedrijfsvoering moet de EBITDAR-marge toenemen van 9,6% in 2020 naar 12,9% in
2025, rekening houdend met de noodzakelijke investeringsgolf

2. Investeringsgolf in de zorg is 
noodzakelijk (4/4)
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3. Opvallende verschillen per sector: 
ziekenhuizen en GGZ blijven achter (1/2)

x

Financieringscapaciteit neemt toe

Opmerkelijk genoeg namen de liquide middelen de
afgelopen zes jaar toe van 8 miljard euro naar 10 miljard
euro. Uitgaande van een minimum van 2
maandsalarissen als buffer voor eventuele tegenvallers,
lijkt een saldo van 7,3 miljard euro liquide middelen in
principe voldoende. Daarmee kunnen de
zorginstellingen per direct een bedrag van 2,7 miljard
euro investeren. Het roept de vraag op waarom dit niet
gebeurt. Wat is ervoor nodig? Hoe gaan instellingen om
met deze investeringsbehoefte? Aangezien banken en
beleggers over voldoende kapitaal beschikken, ligt voor
duurzame plannen een samenwerking voor de hand.

Investeringsniveau daalt

Het grootste deel van de jaarlijkse circa 3,7 miljard
euro aan reguliere investeringen is toe te schrijven
aan ziekenhuizen. Echter, ten opzichte van de
omzet nemen we hierin een dalende trend waar.

Ondanks een toename in 2020, blijft de
gemiddelde investering per zorginstelling laag.
Met name in de langdurige zorg - 4 miljoen euro
per jaar (5% van de omzet) - vallen de cijfers extra
op. De afname van uitstaande leningen en groei
van liquide middelen bieden investeringsruimte.
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Kijkend naar de verschillende subsegmenten in de zorg zien we opvallende verschillen in de financiële
situatie. Zo staat de winstgevendheid van de ziekenhuizen in 2020 het meest onder druk met 20% daling
van de EBITDAR-marge in de afgelopen vijf jaar en de GGZ staat al langer financieel onder druk dan
andere subsectoren. Bij verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) zien we voor enkele kengetallen
juist een stijgende lijn.
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Hoe kunnen we de verschillen per subsector op de vorige pagina verklaren? Waarom blijven bepaalde
subsectoren achter op de rest? Terugblikkend op de afgelopen tien jaar wordt dit al snel duidelijk. Het is
een combinatie van politieke, economische en demografische factoren die een rol spelen. Deze pagina
toont de samenvatting, onderschreven door zorgbestuurders en andere betrokkenen die wij voor dit
onderzoek hebben gesproken.

3. Opvallende verschillen per sector: 
ziekenhuizen en GGZ blijven achter (2/2)

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

1) Decentralisatie AWBZ in 2015 en versnippering van 
zorg. Ambulantisering met 33% minder bedden

2) Aanpassing tarieven met lagere vergoeding voor 
verblijf

3) Nieuwe private toetreders met focus op minder 
complexe (en meer rendabele) cliënten

Ziekenhuizen (ZKH)

1) Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord:
0% volumegroei vanaf 2022

2) Verschuiving minder complexe zorg uit het 
ziekenhuis naar 1e lijn

3) Investeringen in digitalisering en toename 
kosten dure geneesmiddelen
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Gehandicaptenzorg (GHZ)

1) Normatieve huisvestingscomponent:
Nacalculatie kapitaallasten afgeschaft vanaf 2012 en 
vergoeding op basis van bezetting

2) Trend van beschermd wonen naar zelfstandig 
wonen waardoor vastgoed niet meer voldoet

3) Afname mantelzorgers en vergrijzing 
personeelsbestand

Ouderenzorg (VVT)

1) Scheiden wonen en zorg:
Geen vergoeding meer voor huisvesting bij 
lagere zorgindicaties vanaf 2015

2) Toenemende concurrentie (om personeel) 
door opkomst private buitenlandse toetreders

3) Afname mantelzorgers en vergrijzing 
personeelsbestand

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat meerdere ingrediënten een rol spelen bij het op orde krijgen van 
de bedrijfsvoering. Hoe behoud je het overzicht? Wat heeft prioriteit en hoe ga je om met de verschillende 
stakeholders? Op de volgende pagina’s worden voorstellen uitgewerkt voor een integrale aanpak om de 
weerbaarheid van onze Nederlandse zorg te vergroten.

Daarnaast spelen renteontwikkelingen een rol bij investeringsbeslissingen. Hoewel de rente nu nog historisch 
laag is, stijgt deze weer gestaag. Wanneer de rente op het oude niveau komt van 5% wordt de financiering 
ook nog eens drie tot vijf keer duurder. Kortom, niet afwachten dus.

Het gaat erom dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen en dat we de verandering die we inzetten ook 
periodiek met elkaar gaan volgen zodat we continu kunnen bijsturen waar nodig. We gaan door met wat goed 
gaat en dat breiden we uit, we grijpen in op wat minder goed gaat.



4. Masterplan is nodig voor 
toekomstige investeringsopgave (1/3)

De analyse maakt duidelijk dat zorginstellingen nu moeten ingrijpen. Langer wachten zal de trend van
dalende marges niet keren. Sterker nog, het wordt alleen maar moeilijker om uit de neerwaartse spiraal
te komen. Onderlinge samenwerking is daarvoor essentieel en iemand moet de eerste stap zetten om de
benodigde beweging te forceren. Hoe ziet een aanpak eruit? De verantwoordelijkheid ligt in eerste
instantie bij zorginstellingen. Bij onvoldoende voortgang wordt centraal regie genomen om bepaalde
bewegingen in gang te zetten.

Wat betekent dit nu?

Er is een dalende trend waarneembaar in de
resultaten en financiële positie van zorginstellingen.
Die ontwikkeling heeft onder meer weerslag op de
investeringsruimte en daar wringt de schoen.

Om de komende jaren de uitdagingen binnen de
sector het hoofd te bieden en de zorg ook in de
toekomst betaalbaar te houden, is een trendbreuk
noodzakelijk. Zo’n kanteling komt alleen tot stand
wanneer betrokkenen in de zorg samenwerken.
Kortom, een masterplan is vereist.

Door nu de handen ineen te slaan kunnen
koepelorganisaties van zorginstellingen,
verzekeraars, de overheid en financiers hun
meerwaarde aantonen. Het is daarbij belangrijk dat
alle partijen meebewegen met zorginstellingen die
hun nek durven uitsteken en in regionaal verband
het voortouw nemen. De bestaande regiovisies met
nadruk op preventie, virtual healthcare
(ambulantisering en digitalisering), werkklimaat,
samenwerking en bekostiging vragen om versnelde
uitvoering. Vanuit de overheid is het zaak om deze
beweging van samenwerking te faciliteren en de
juiste prikkels in te bouwen in het systeem.
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De beste manier is om vanuit de regiovisies de
kaarten open op tafel te leggen: iedere instelling
presenteert haar concrete initiatieven die bijdragen
aan het realiseren van de regiovisie en koppelt aan
ieder initiatief de investeringsbedragen voor de
komende drie jaar en een lijst van
samenwerkingspartners die onmisbaar zijn om het
initiatief tot een succes te maken. Dit geldt voor de
gehele zorgsector, dus van thuiszorginstelling tot
ziekenhuis en van GGZ-organisatie tot verpleeghuis
en gehandicaptenzorginstelling.

Deze transparantie stelt instellingen in staat om,
met de regiovisie als verstrekpunt, samenwerkingen
te intensiveren en investeringen te versnellen.
Bovendien worden onnodige dubbele investeringen
hierdoor voorkomen.

In de coronacrisis is gebleken dat intensievere
samenwerking wel degelijk tot de mogelijkheden
behoort. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en
revalidatiecentra gingen toen onderling hun
capaciteit en vraagontwikkeling op elkaar
afstemmen. Nu doorpakken dus, er is nu
momentum.



4. Masterplan is nodig voor 
toekomstige investeringsopgave (2/3)

Waarom is samenwerking de oplossing voor het geschetste probleem? Welke vorm van samenwerking
moet ik me voorstellen? Wat zijn concrete stappen in die samenwerking? Op deze laatste twee pagina’s
gaan we hier verder op in, met als doel om de urgentie te onderstrepen. Tijdens het schrijven van deze
publicatie is het nieuwe jaar 2022 net begonnen en het urgentiebesef in Nederland neemt toe om
hiermee aan de slag te gaan.

Waarom samenwerken?

Samenwerking is nodig omdat in de zorg vaak
een investering van de ene organisatie leidt tot
een (financieel) voordeel bij een andere
organisatie, die niet geïnvesteerd heeft maar dus
wel de positieve gevolgen daarvan geniet. De
eerstgenoemde organisatie moet dus een
prikkel hebben om de investering wel te doen.

Een voorbeeld is de aanpassing van
levensloopbestendige woningen om ouderen
langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.
Dit kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld
te investeren een tillift in de woning. Deze lift
wordt bekostigd vanuit de WMO waar de
gemeente voor verantwoordelijk is. De
besparing valt echter in de WLZ waar het
zorgkantoor voor verantwoordelijk is. Doordat
ouderen langer thuis blijven wonen valt de vraag
naar (duurdere) WLZ-bekostigde
verpleeghuiszorg juist lager uit. Op macro niveau
wordt het goedkoper.
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Hoe ziet zo’n samenwerking er uit?

Dit is niet eenvoudig omdat de realiteit 
weerbarstig is en er verschillende (vaak 
tegengestelde) belangen spelen. Vragen die op 
bestuurlijk niveau beantwoord moeten 
worden:
- Welke initiatieven en projecten ontplooit 

iedere instelling om de regiovisie te 
realiseren?

- Welke samenwerkingspartners zijn 
onmisbaar?

- Met wie gaan we de samenwerkingen 
intensiveren?

- Welke uitdagingen geeft de samenwerking 
en hoe gaan we hiermee om?

Dit leidt tot de volgende financiële 
vraagstukken:
- Welke investeringen en uitgaven zijn de 

komende drie jaar noodzakelijk voor de 
regiovisie?

- Welke investeringen kunnen omwille van de 
samenwerking te versnellen naar voren 
gehaald worden? 

- Welke investeringen kunnen samen met de 
samenwerkingspartners efficiënter 
gerealiseerd worden dan alleen?

- Waar vallen de benefits en wie wil daarvoor 
betalen? 

In bijlage 2 zijn enkele voorbeelden van 
samenwerking uitgewerkt.



4. Masterplan is nodig voor 
toekomstige investeringsopgave (3/3)

De noodzaak is dus hoog om nu te investeren. Maar hoe worden deze investeringen terugverdiend? Dit
is een valide vraag waar een duidelijk beeld bij moet zijn. Dit vraagt om een integrale benadering waarbij
investeringen, opbrengsten en exploitatiekosten in samenhang met elkaar bekeken moeten worden.

Onderstaande figuur toont het overzicht van
interventies om investeringen terug te verdienen.
Begin morgen nog met het realiseren van de quick
wins links onderin. Dit geeft rust op de korte termijn en
een positieve richting, maar resulteert slechts in een
beperkte financiële verbetering.

Voor de duurzame verandering wordt geadviseerd om
gelijktijdig op strategisch niveau aan de slag te gaan
met regionale samenwerking rechtsboven in de figuur.
Dit is nodig om de neerwaartse spiraal van dalende
marges en uitgestelde investeringen te doorbreken.
Een dergelijke strategische herdefiniëring legt het
fundament voor het stroomlijnen van de kostenbasis
met toenemende operationele efficiency.
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Het verbeteren van de operationele efficiency
(middelste deel van de figuur) is doorgaans het
moeilijkst te realiseren, aangezien dit gaat over
een andere manier van werken en een
cultuurverandering waar een breed draagvlak
vanuit de organisatie voor nodig is. Dit kost dus
tijd, maar is wel het belangrijkst voor een
duurzame bedrijfsvoering in de toekomst.

Het beste is om dit aan te pakken vanuit het
integrale masterplan dat een strategisch kader
biedt. De acties van een individuele zorginstelling
moeten op een logische wijze in het geheel
passen, waarbij de acties van
samenwerkingspartners elkaar versterken in de
gehele zorgketen.

Hoe verdien je de investeringen terug?

▪ Strategische sourcing

▪ Keuzes t.a.v. productie / aanbod

▪ Rationaliseren IT platforms

▪ Creëren shared services

▪ Verticale integratie

▪ Strategische personeelsplanning

▪ Rationaliseren inkoopactiviteiten

▪ Overhead reductie
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▪ Herfinancieren bestaande leningen

▪ Optimaliseren cashplanning

Tactische 

verbeteringen

Operationele 

efficiency

Strategische 

herdefiniëring

▪ Optimalisatie van processen

▪ Professionaliseren facility services

▪ Reduceren omvang teams

▪ Heronderhandelen inkoopvoorwaarden

▪ Vacature- / PNIL stop m.u.v. schaarse kritieke functies 

▪ Reduceren inkoopkosten

▪ Reduceren discretionaire uitgaven

▪ Capaciteitsmanagement

▪ Optimaliseren bedbezetting

▪ Heronderhandelen huurcontracten

▪ Verbeteren management informatie

▪ Efficiënter inroosteren van personeel

▪ Controle framework verbeteren

▪ Afstoten overtollig vastgoed

▪ Afstoten verlieslatende activiteiten
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Bijlage 1 | Gehanteerde dataset



Bijlage 1 | Gepubliceerde cijfers geven 
een vertekend beeld

Deloitte voert sinds 2015 een sectoranalyse uit op de jaarrekeningen van zorginstellingen. Op basis van
deze data maakt Deloitte trendanalyses en een financiële outlook voor de gezondheidszorg.

Eerder gepubliceerde cijfers in de media geven vaak een 
vertekend beeld van de werkelijke financiële situatie

Deloitte laat alle instellingen met een omzet lager dan 10
miljoen euro buiten de dataset, omdat deze doorgaans
minder vergelijkbaar zijn met de ‘grotere’ instellingen in
termen van businessmodel en kostenstructuur.

Daarnaast zijn de cijfers die Deloitte hanteert,
genormaliseerd voor bijzonderheden om een goede
vergelijkbare trend inzichtelijk te maken. Echter, niet alle
bijzonderheden worden inzichtelijk gemaakt in de
jaarrekening, waardoor cijfers een vertekend beeld
kunnen geven.

Zo rapporteert een algemeen ziekenhuis in 2020 een
EBITDA-marge van 16,6% waarmee het ziekenhuis
bovenaan de in de media bekende lijstjes staat. Na
normalisatie voor de boekwinst van 32 miljoen euro uit
verkoop van vastgoed, bedraagt de werkelijke EBITDA-
marge echter ‘slechts’ 6,6%. Hetzelfde geldt voor de
impact van corona op de cijfers.
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* Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and rent 
ofwel het bedrijfsresultaat vóór alle kapitaallasten (inclusief huurkosten) 
en eventuele belastingen

EBITDAR is een betere indicator voor
operationele prestaties dan EBITDA

Tenslotte wordt teveel gefocust op de EBITDA-
marge als indicator voor de operationele
winstgevendheid. Dit is niet zuiver, aangezien
hier geen rekening wordt gehouden met de
eigendom/huurverhouding voor vastgoed.
Door de EBITDAR*-marge te hanteren, kijken
we WEL naar het zuivere operationele
bedrijfsresultaat vóór ALLE kapitaallasten, dus
ook huurlasten erbuiten gelaten.

De keuze voor eigendom of huur zou in
principe geen impact mogen hebben op de
bedrijfsvoering van de zorg. Zo huurt een grote
VVT-instelling met 260 miljoen euro omzet in
2019 al haar locaties waardoor de EBITDA-
marge slechts 2,4% bedroeg en de EBITDAR-
marge 10%.
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Bijlage 2 | Voorbeelden van 
samenwerking



Bijlage 2 | Voorbeelden van 
samenwerking
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Personeelstekort

Om ervoor te zorgen dat er binnen een regio genoeg medewerkers beschikbaar zijn, kan er een 
regionale flexpool worden opgezet. Een voorbeeld hiervan is het COVID Capaciteit Center (CCC), waarbij 
vier ouderenzorg organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek hun personeelsbestand hebben 
‘gebundeld’ voor de bestrijding van COVID. Het CCC heeft het overzicht op de beschikbare medewerkers 
van de deelnemende organisaties en kan die op een flexibele manier inzetten om beter aan de vraag 
naar zorg te voldoen. Hierdoor wordt de bezetting geborgd en blijft de kwaliteit van de zorg op peil.

Woningtekort

Met de opgezette regionale samenwerkingen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders in de 
verpleeghuiszorgsector en meerjarenafspraken willen zorgkantoren ervoor zorgen dat er de komende 
jaren meer wordt gebouwd. Daarbij wordt van gemeenten gevraagd om een woonzorgvisie op te 
stellen waarbij concrete bouwlocaties voor zorgvastgoed worden aangewezen. Dit is vorig jaar nog 
bekrachtigd in bestuurlijke afspraken tussen Actiz, Aedes, VNG, ZN, BZK en VWS. Hierbij wordt ook van 
gemeenten medewerking verwacht bij het doorlopen van ruimtelijke procedures (bestemmingsplan, 
omgevingsvergunning etc.). Als dit allemaal lukt en de plannen kloppen, dan is er in principe voldoende 
kapitaal beschikbaar om te financieren.

Klimaatverandering

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen hebben zorginstellingen vorig jaar hun CO2-routekaart 
in moeten leveren. Dit is nu nog vrijwillig, maar bij te weinig inzendingen kan dit leiden tot dwingende 
wetgeving in de vorm van een lijst met verplichte duurzaamheidsmaatregelen die verder gaat dan wat 
er nu op tafel ligt. Om te voorkomen dat iedere organisatie het wiel zelf uitvindt, wordt aanbevolen om 
ervaringen met elkaar te delen of samen te werken met een Energy Service Company. Deze ESCo
investeert in energiebesparende maatregelen. De besparing op de energierekening is de komende tien 
jaar voor de ESCo waarmee de investering wordt terugverdiend. Na tien jaar is de lagere 
energierekening voor de zorginstelling zelf.
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Bijlage 2 | Sectoroverzichten 2015-2020



Bijlage
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Totaal Nederlandse zorg 
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Totaal Nederlandse zorg 
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Academische ziekenhuizen
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Academische ziekenhuizen
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Topklinische ziekenhuizen
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Topklinische ziekenhuizen
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Algemene ziekenhuizen
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Algemene ziekenhuizen
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VVT instellingen
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VVT instellingen
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GGZ instellingen 
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GGZ instellingen 
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GHZ instellingen 
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GHZ instellingen 
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