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-FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - 
 

 

De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel 
managers in de zorg. 

 
Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. 
© HEAD & Finance Ideas 
 

Financiële Zorgthermometer 2011 3e kwartaal:  
 

 87% van de GGZ instellingen maakt zich (zeer) grote zorgen over aangekondigde bezuinigingen 

en 65% zegt minder zorg te gaan leveren om dit op te vangen; 
 Er is veel draagvlak onder de financials van de ziekenhuizen voor het hoofdlijnenakkoord, maar 

de meerderheid verwacht met 2,5% of meer te groeien en verwacht dat de MBI zal worden 

toegepast in 2013;  
 Het boekwaarde probleem in de VVT en GHZ sector is minder groot dan gedacht, slechts 1/3 

verwacht afwaardering van vastgoed. 

 
Ieder kwartaal doen de HEAD en Finance Ideas onderzoek naar de ontwikkelingen op financieel 

gebied in de zorgsector. De vragen achter de Financiële Thermometer worden elk kwartaal gesteld 

om een trend te kunnen weergeven. Daarnaast wordt een aantal actuele thema’s belicht. Dit 
onderzoek wordt gedaan onder de circa 800 leden van de HEAD. 

 

Uitdaging voor financials in de zorg blijft groot 
 NHC blijft bij VVT/GHZ het belangrijkste thema; 

 Slechts 60% van VVT sector heeft inzicht in de waarde van het vastgoed; 
 58% van de financials verwacht dat de kredietopslag de komende tijd stijgt;  

 De invloed van verzekeraars bij ziekenhuizen stijgt verder. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Finance Ideas 

dr. Mark Schweitzer en drs. Pim Diepstraten 

E: mark.schweitzer@finance-ideas.nl en pim.diepstraten@finance-ideas.nl 
T: 030-2320480 

 
Link naar de uitgebreide resultaten: www.headonline.nl 
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- TOELICHTING RESULTATEN FINANCIËLE ZORGTHERMOMETER 2011 3e KWARTAAL - 

 
Financieel resultaat blijft onder druk staan  

76% van de financieel managers van zorginstellingen geeft aan dat het financieel resultaat de 

komende 12 maanden gelijk blijft of zelfs daalt. Met name in de GGZ sector zijn de verwachtingen 
negatief gestemd, namelijk 75% geeft aan een daling te verwachten van het financieel resultaat. 

Deze verwachtingen zijn vergelijkbaar met het vorige kwartaal. 
 

 
 
Omzet groeit stagneert, krimp verwacht bij GGZ; 

Van de respondenten verwacht 49% de komende 12 maanden te gaan groeien. Dit ten opzichte van 
53% in de vorige periode. Hierbij is de respondenten gevraagd te kijken naar de reële omzet 

(exclusief inflatie). Alleen bij de VVT instellingen is een toename te constateren van het aantal 

managers dat een groei van de omzet verwacht. 60% verwacht te groeien, vergeleken met 47% in 
het vorige kwartaal. GGZ instellingen zijn een stuk negatiever dan hun sectorgenoten, 81% verwacht 

een daling van de omzet. In de vorige periode verwachtte slechts 23% een daling van de omzet. 
 

 
 

  



 

Verkrijgen van financiering en borging blijft moeilijk 

49% van de financieel managers in de zorg verwacht de komende periode moeilijker financiering te 
verkrijgen. Bij het verkrijgen van borging ligt dit percentage op 48%. Deze cijfers vertonen 

nauwelijks een verandering ten opzichte van het vorige kwartaal. Verder verwacht 58% van de 

zorginstellingen dat de kredietopslag de komende periode zal toenemen. In het vorige kwartaal was 
dit nog slechts 40%.  

 

 
 
Invloed van verzekeraar neemt verder toe 

De stakeholderindex meet de invloed van de (huis)bank en zorgkantoren/verzekeraars. Uit de index 

valt op te maken dat vooral de invloed van zorgkantoren/verzekeraars de komende periode 
toeneemt. Ook vergeleken met de vorige meting is de invloed van zorgkantoren/verzekeraars 

gestegen. De invloed van de (huis)bank is gelijk gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. 
 

 
 

  



 

Over de gehele zorgsector blijven de investeringen gelijk 

De investeringsindex vertoont over de gehele zorgsector genomen weinig verandering ten opzichte 
van het vorige kwartaal. Sector specifiek zijn er wel veranderingen waar te nemen. Ziekenhuizen en 

revalidatiecentra verwachten minder te investeren, waar GHZ-instellingen juist een stijging van hun 

investeringen voorzien. 
 

 
 

41% van de VVT instellingen heeft geen inzicht in bedrijfswaarde van vastgoed 

Van de ondervraagde VVT instellingen heeft 41% nog geen inzicht in de bedrijfswaarde van hun 
vastgoed. 25% verwacht dit wel op korte termijn te krijgen. 31% verwacht hun vastgoed te moeten 

afwaarderen door de impairment. Het werven van gekwalificeerd personeel en het scheiden van 
wonen en zorg worden belangrijker. Daarnaast blijft de NHC onveranderd een veelbesproken 

onderwerp. Tot slot blijkt uit de survey dat 53% de historische kostprijs als waarderingsmethodiek 

gebruikt. Opvallender is dat 30% nog twijfelt over de manier van waarderen voor de jaarrekening 
2011.  

 

 
 
  



 

1/3 van de GHZ instellingen verwacht te moeten afwaarderen door impairment test 
Van de ondervraagde managers in de GHZ sector verwacht 32% hun vastgoed te moeten 
afwaarderen vanwege de impairment test. Ook geeft 23% aan hier nog geen inzicht in te hebben. 

Verder valt op dat 46% van de respondenten nog niet wist welke waarderingsmethodiek zij gaat 

gebruiken voor het opstellen van de jaarrekening over 2011. In de GHZ sector hebben managers iets 
meer zicht op de bedrijfswaarde van hun vastgoed dan bij VVT instellingen, namelijk 66% ten 

opzichte van 59% in de VVZ. De NHC en WMO zijn het afgelopen kwartaal nog belangrijkere thema's 
geworden voor GHZ instellingen, de belangstelling voor AW319 is daarentegen een stuk afgenomen. 

 

 
 

 

GGZ sector vreest aangekondigde bezuinigingen 
87% van de GGZ instellingen verwacht dat de impact van de aangekondigde bezuinigingen op hun 

instelling groot tot zeer groot zal zijn. Men verwacht deze bezuinigingen te kunnen compenseren 
door minder zorg te leveren en te reorganiseren via natuurlijk verloop. Ook sluit 39% ontslag van 

zorgpersoneel niet uit. De belangrijkste thema’s binnen de GGZ blijven bezuinigingen/taakstelling en 

de onderhandelingen met verzekeraars. Het thema DBC laat een duidelijke afname in mate van 
relevantie zien ten opzichte van het vorige kwartaal.  

 

 
 
  



 

74% van de Ziekenhuizen en Revalidatiecentra geeft het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 

een voldoende 
Het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord tussen VWS, NVZ en ZN krijgt van 74% van de ondervraagden 

een voldoende. Verder acht 85% de kans groot tot zeer groot dat VWS het macro 

beheersingsinstrument moet toepassen in 2013. Van de respondenten denkt 42% dat de productie 
van hun ziekenhuis harder zal groeien dan de afgesproken 2,5%. Daarnaast is de invloed van 

verzekeraars het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Dit verklaart dat de onderhandelingen met 
verzekeraars, samen met de DOT, tot de belangrijkste thema’s binnen deze sector behoren.   

 

 
 
 

 


