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-PERSBERICHT- 
Utrecht, 30 maart 2016 

 

- ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - 
 

In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. 
Hierdoor lag bij zorginstellingen de focus op de herijking van hun strategie en 

aanpassing van de bedrijfsvoering en in mindere mate op investeren. De Financiële 

Zorgthermometer laat echter een trendbreuk zien. 56% van de zorginstellingen 
verwacht de komende periode meer te investeren in vastgoed en automatisering. 

Banken worden nog steeds gezien als belangrijke partner, maar ook alternatieve opties 
worden onderzocht.  

 

De invoering van prestatiebekostiging, het scheiden van wonen en zorg en de decentralisatie naar 
gemeenten zijn een paar veelbesproken voorbeelden van de recente veranderingen die ook nog eens 

gepaard zijn gegaan met flinke bezuinigingen. Dit heeft geleid tot een sterke afname van de 
investeringen. Aangezien de impact van de veranderingen grotendeels helder is, durven instellingen 

weer te investeren. De geestelijke gezondheidszorg is echter een uitzondering op dit positieve 

sentiment. In de ouderenzorg verwacht 61% van de instellingen meer te gaan investeren. Voor 
instellingen actief in de gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg betreft dit 64%. In de geestelijke 

gezondheidszorg is dit echter maar 21%. De ziekenhuizen gaan met name investeren in 
automatisering, ruim 81% van de instellingen geeft aan meer te gaan investeren. 

 
Banken worden nog steeds gezien als belangrijke partner om de stijging van de investeringen te 

financieren, maar ook alternatieve opties worden onderzocht. In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg 

en ziekenhuiszorg geeft ruim 60% aan dat banken volledig of voor een aanzienlijk deel aan de 
financieringsbehoefte gaan voldoen, terwijl dit voor geestelijke gezondheidszorg slechts 37% is. Alle 

sectoren zien pensioenfondsen als alternatieve financieringsbron en zorginstellingen in de langdurige 
zorg benoemen hiervoor ook woningcorporaties. Zorginstellingen zien het meeste potentieel in huren 

en leasing als financieringsinstrument. 

 
Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"Het is positief om te zien dat zorginstellingen na een periode van zoveel onrust weer durven te 
investeren. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer kwaliteit voor de cliënt." 
 
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner) 

"Zorginstellingen verbreden hun financieringsblik wat gezien de toename van investeringen en 
terughoudendheid van banken ook gewenst is. Bij zoveel verschillende financieringsmogelijkheden 
mag een financieringsstrategie vanuit de zorginstelling echter niet ontbreken.  
 
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 
maart 2016, hebben 149 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de 

twintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  

 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze twintigste 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 2016 1e KWARTAAL- 
 

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

in de zorg, hebben in het eerste kwartaal van 2016 onderzocht wat de financials in de zorgsector 
voor de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 

149 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op de meest 
opvallende resultaten. 

 

Stijging van investeringen voorzien 
De zorgsector is dit kwartaal positiever over de ontwikkeling van de investeringen over de komende 

twaalf maanden. 17% van de ondervraagden verwacht dat de investeringen zullen dalen terwijl ruim 
40% een stijging verwacht. De geestelijke gezondheidszorg onderscheidt zich van dit positieve 

sentiment. Onderstaande grafiek laat zien dat de GGZ dit kwartaal juist negatiever over de te 
verwachte investeringen in de komende 12 maanden is geworden.  

 

 
 

 
Het positieve beeld is terug te zien in de antwoorden van de respondenten op de vraag hoe de 

investeringen zich de komende drie jaar zullen ontwikkelen. Van de complete zorgsector verwacht 
56% dat de investeringen zullen stijgen. Een aanzienlijk kleiner percentage van 24% verwacht een 

daling. Vooral de VVT en GHZ zijn erg positief. Deze twee groepen verwachten de grootste stijging 

terwijl ziekenhuizen een iets minder stevige groei verwachten. De GGZ is een uitzondering op deze 
positieve trend. 53% verwacht een daling. 
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Stijging investering uit zich in automatisering 

In alle sectoren is het de verwachting dat er de komende drie jaar meer geïnvesteerd gaat worden in 
automatisering. Ziekenhuizen waren hierover het meest uitgesproken. Maar liefst 82% van ZH/RC 

verwacht meer te investeren in deze categorie. Slecht 7 respondenten van het totale aantal 

ondervraagden verwacht minder te investeren in automatisering. 
 

 
 
Bank blijft belangrijkste financier 

Over de gehele breedte genomen verwacht het merendeel van de ondervraagden dat banken 

invulling gaan geven aan de financieringsbehoefte die voortkomt uit de toename in investeringen. 
55% verwacht dat banken volledig of een aanzienlijk deel van de financiering kunnen verstrekken. 

Op de vraag welke financieringspartners de komende drie jaar in belang toe zullen nemen, noemden 
43 respondenten pensioensfondsen als potentiële partner. De VVT en GGZ verwachten daarnaast dat 

woningcorporaties en private equity partijen mogelijkheden bieden. Verder vinden respondenten 

werkzaam in de VVT sector particuliere beleggers een interessante optie. 
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Huren en leasing belangrijkste alternatieven 

Als alternatief voor bancaire financiering zien zorginstellingen de meeste potentie in huren van 

vastgoed en leasen van bedrijfsmiddelen. Andere opties waar zorginstellingen mogelijkheden in zien 
zijn crowdfunding en de uitgifte van obligaties. 
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Vertrouwens- en groei-index  

De groei-index is wederom minder negatief dan de voorgaande periode. Deze index geeft de 

verwachtingen van de reële omzetgroei voor de komende 12 maanden weer. 40% van alle 
respondenten verwacht nog steeds dat de omzet de komende 12 maanden gaat dalen, tegen over 

47% van de respondenten in de vorige editie. 
  

Ook de vertrouwensindex laat wederom een stijging zien. Deze index geeft de verwachtingen van 

het financiële resultaat voor de komende 12 maanden weer. 42% verwacht dat het financiële 
resultaat gaat dalen tegenover 53% in het vorige kwartaal. 

 
Beide indexen laten duidelijk een positieve trend te zien. Sinds het derde kwartaal van 2014 heeft 

zich geen daling voorgedaan. Wel blijven beide indexen negatief, wat betekent dat een groot deel 

van de respondenten nog steeds een daling van resultaat en omzet verwachten in de komende 12 
maanden. 

 

 


