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- ZORGINSTELLINGEN VREZEN GEVOLGEN TRANSITIE WMO -  

 
Gemeenten en zorginstellingen onderhandelen momenteel over de productie- en 
tariefafspraken voor volgend jaar. In de voorbereidende fase hebben veel partijen reeds 
hun zorgen geuit over de transitie van de Wmo. De deadline van 1 oktober nadert snel, 
maar het vertrouwen blijft laag. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat circa 80% 
van de zorginstellingen verwacht de onderhandelingen niet af te ronden voor de 
gestelde deadline. Mede door de transitie en de korting op de omzet die naar de Wmo 
gaat, verwachten zorginstellingen gemiddeld 4,4% van hun totale omzet te verliezen in 
2015. Verlies van de Wmo omzet zal gezien de korting aanzienlijk hoger zijn. 
 
De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2015 de vernieuwde Wmo in werking treedt en ook de jeugdzorg 
volledig bij de gemeenten komt te liggen. Staatssecretaris van Rijn heeft al aangekondigd in ieder 

geval aan deze datum vast te houden en de budgetten voor de gemeenten zijn in de afgelopen 
maand bepaald. Om voor 2015 afspraken te maken over de zorgproductie moeten zorginstellingen 

met meerdere gemeenten om tafel. Instellingen in de gehandicaptenzorg en geestelijke 

gezondheidszorg moeten gemiddeld met maar liefst 12 (geclusterde) gemeenten afspraken maken.  
 

Zorginstellingen vrezen daarom dat de onderhandelingen niet volgens planning zullen verlopen. In 
de Wmo staat vermeld dat contractering voor 1 oktober plaats moet vinden. Slechts 20% van hen 

verwacht deze deadline te halen. Door de verschillende transities verwachten zorginstellingen 
kortingen op zowel het aantal behandelingen als op de tarieven. Zorginstellingen in de ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg verwachten gemiddeld 4,4% van hun totale 

omzet kwijt te raken. Naast tariefkortingen komt dit ook door een dalende cliëntenpopulatie (-3,0%). 
 

Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 
"De druk op zorg leveren blijft toenemen. Hoe gaan wij met dit dilemma om als de financiering 
onvoldoende wordt geregeld? Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het leveren van zorg 
voor kwetsbare cliënten. We moeten nu hopen dat deze doelgroep hier niet de dupe van wordt!" 
 

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, directeur zorg) 
"De transitie van de Wmo zorgt voor een grote financiële impact. Zorginstellingen zullen tijdig 
moeten bijsturen. De huidige onzekerheid vormt hier echter een groot risico."  
 
 

Over de Financiële Zorgthermometer 
De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door 

Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële 
deskundigen in de zorgsector. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus 

enkele vragen over actuele thema’s. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in 

juni 2014, hebben 153 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de dertiende 
keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  

 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze dertiende Financiële Zorgthermometer vindt u in de bijgevoegde 

toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens zijn te vinden op de website www.headonline.nl. Voor een 
toelichting kunt u contact opnemen met drs. Pim Diepstraten van Finance Ideas. Hij is telefonisch te 

bereiken op 06-19212111 en per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl. 
 

-EINDE PERSBERICHT- 
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-TOELICHTING RESULTATEN FINANCIËLE ZORGTHERMOMETER 2014 2e KWARTAAL- 

 
Het onderzoeks- en adviesbureau Finance Ideas en HEAD, de vereniging van financiële specialisten 

in de zorg, hebben in het tweede kwartaal van 2014 onderzocht wat de financials in de zorgsector 
voor de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 

153 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op de meest 

opvallende resultaten. 
 

Vertrouwen zorgsector naar nieuw dieptepunt 
De Financiële Zorgthermometer vraagt zorginstellingen ieder kwartaal naar haar verwachtingen voor 

de komende twaalf maanden. De trendlijnen die zijn gebaseerd op de afgelopen edities laten zien 

dat het vertrouwen in de zorgsector op het laagste punt is van de afgelopen drie jaar. Zowel de 
vertrouwensindex als de groei-index staan op een nieuw dieptepunt. Maar liefst 72% van de 

zorginstellingen verwacht dat het financiële resultaat in het komende jaar verslechtert. 
 

 
 

Het veranderende risicoprofiel van zorginstellingen zorgt ervoor dat financiers steeds kritischer naar 
financieringsaanvragen kijken. Dit heeft tot gevolg dat ook de financieringsindex op een nieuw 

dieptepunt terecht is gekomen. Maar liefst 65% van de zorginstellingen verwacht dat het verkrijgen 
van financiering in de komende 12 maanden (veel) lastiger wordt.  

 

 

Vertrouwen in financiële resultaat op laagste punt in 3 jaar*
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* Gebaseerd op de antwoorden van 153 respondenten 
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Contractering Wmo een intensief traject 

De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2015 de vernieuwde Wmo in werking treedt en ook de jeugdzorg 
volledig bij de gemeenten komt te liggen. De transitie naar de Wmo betekent dat zorginstellingen 

met meerdere gemeenten om de tafel moeten om te onderhandelen over de zorginkoop 2015. Met 
name voor zorginstellingen in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is dit een 

intensief traject. Zorginstellingen in deze sectoren gaan met gemiddeld 12 gemeenten in gesprek. 

Voor grote instellingen ligt het gemiddelde zelfs op 16 gemeenten. Bijna de helft van hen moet met 
meer dan 20 gemeenten om de tafel. 

 

 
 
 

Deadline contractering met gemeenten wordt niet gehaald 

Zorginstellingen vrezen dat de onderhandelingen niet volgens planning zullen verlopen. In de Wmo 
staat vermeld dat contractering voor 1 oktober 2014 plaats moet vinden. Slechts 20% van hen 

verwacht deze deadline te halen. Desondanks verwacht vrijwel iedereen wel dat de 
onderhandelingen voor 1 januari 2015 afgerond zijn. 
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* Gebaseerd op de antwoorden van 68 respondenten 
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* Exclusief ziekenhuizen / revalidatiecentra
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Dalende omzet en cliëntenpopulatie 

Met de transitie van begeleiding en dagbesteding naar de Wmo worden gemeenten taakstellende 
bezuinigingen opgelegd van circa 11%. Met name zorginstellingen binnen de ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg krijgen hierdoor te maken met forse 
omzetdalingen. Maar liefst 83% van hen verwacht dat de totale omzet daalt ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Gemiddeld daalt de totale omzet met circa 4,4%.  

 
Naast tariefkortingen verwachten zorginstellingen ook dat de cliëntenpopulatie in de komende 12 

maanden gaat dalen. Waar slechts 10% van de zorginstellingen een stijgend aantal cliënten 
verwacht, geeft 70% aan dat het aantal cliënten in de komende 12 maanden zal dalen. Gemiddeld 

daalt de cliëntenpopulatie met circa 2,9%. 

 

 
 
Administratieve lasten stijgen snel 

Het terugdringen van de administratieve lasten in de zorgsector wordt gezien als een van de 

mogelijkheden om de diverse kortingen het hoofd te bieden. Toch blijkt uit de laatste enquête dat 
zorginstellingen hier zelf weinig vertrouwen in hebben. Sterker nog, 84% van de zorginstellingen 

verwacht dat de administratieve lasten in de komende 12 maanden zullen stijgen. In de hele 
geschiedenis van de Financiële Zorgthermometer zijn de verwachtingen ten aanzien van de 

administratieve lastendruk niet zo negatief geweest. 

 

  

Verwachting totale omzet

85% zorginstellingen verwacht een daling van de totale omzet in 2015 ten opzichte van 2014 
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* Gebaseerd op de antwoorden van 27 respondenten 

* Exclusief ziekenhuizen / revalidatiecentra
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84% zorginstellingen verwacht een stijging van de administratieve last in de komende 

12 maanden*

5

* Gebaseerd op de antwoorden van 153 respondenten 
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Ziekenhuizen nog niet ingericht op integrale tarieven 

Door de invoering van integrale tarieven moeten ziekenhuizen vanaf 2015 nieuwe afspraken maken 
over het bekostigingsmodel van vrijgevestigd medisch specialisten. Opvallend is dat kleinere 

ziekenhuizen een voorkeur hebben voor het model waarbij medisch specialisten in loondienst treden. 
(Middel)grote ziekenhuizen blijken juist de voorkeur te geven aan de zogenoemde 

specialistenmaatschap met samenwerkingsovereenkomst die alle vrijgevestigde medisch specialisten 

verenigt. 
 

 
 

Het merendeel (64%) van de ziekenhuizen geeft aan dat zij op dit moment nog niet is ingericht op 
de nieuwe integrale tarieven. Het overgrote gedeelte verwacht echter wel voor 1 januari 2015 het 

nieuwe besturingsmodel geïmplementeerd te hebben. 
 

 

Bekostigingsmodel integrale tarieven ZH/RC

42% ziekenhuizen/revalidatiecentra kiest voor medisch specialisten in loondienst *
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* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 

Overgang integrale tarieven ZH/RC

35% ziekenhuizen/revalidatiecentra is reeds voorbereid op de overgang naar integrale tarieven *
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* Gebaseerd op de antwoorden van 26 respondenten 


