
Door de diverse stelselwijzigingen in de zorgsector stond duurzaamheid jarenlang niet hoog op de agenda van 
zorginstellingen. Hier lijkt verandering in te komen. Als gevolg van (inter)nationale akkoorden en meer rust in de 
sector neemt de noodzaak van energie besparende en CO2 reducerende maatregelen bij zorginstellingen toe. Meer 
dan de helft van de zorgfinancials verwacht dat zijn of haar organisatie de komende tijd meer gaat investeren in 
duurzaamheid. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van de 
vereniging voor zorgfinancials, HEAD. 
 
Momenteel is er bij meer dan 40% van de zorginstellingen geen sprake van een duurzaamheidsbeleid binnen de 
organisatie. Terwijl een concreet en breed gedragen duurzaamheidsbeleid gezien wordt als succesfactor om te komen 
tot investeringen in duurzaamheid. Wanneer wel sprake is van een duurzaamheidsbeleid, dan wordt dit in slechts 
eenderde van de gevallen actief geïmplementeerd. Het onderwerp duurzaamheid stond volgens circa de helft van de 
zorginstellingen onvoldoende op de agenda. Met name bij de raad van bestuur en de afdeling financiën is te weinig 
aandacht voor dit onderwerp.  
 
De zorgfinancials zijn de afgelopen kwartalen aanzienlijk positiever gestemd over de toekomstige investeringen. 84% 
denkt in de komende periode minstens evenveel of meer te gaan investeren in vergelijking met de afgelopen jaren. 
Ook de investeringen in duurzaamheid delen mee in dit positieve sentiment. 52% van de respondenten denkt dat zijn 
organisatie de komende drie jaar meer of aanzienlijk meer zal investeren dan de afgelopen drie jaar. Slechts 6% denkt 
dat dit minder wordt. Zonnepanelen zijn het populairst (40%), gevolgd door verbetering van het binnenklimaat (32%) 
en warmte/koude opslag (28%). Hierbij is het wel van belang dat de duurzaamheidsinvesteringen gemonitord worden. 
Nu geeft 71% aan dat dit niet gebeurt. 
 

Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"Dit is goed nieuws voor de sector. Dat zorginstellingen ruimte zien om de komende jaren te investeren in duurzaamheid 

zegt niet alleen veel over de financiële situatie, maar ook over de maatschappelijke betrokkenheid en ambities van de 

zorgsector." 

 

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner) 

"Gezien de recente stelselwijzigingen is het begrijpelijk dat duurzaamheid niet hoog op de agenda stond. De grotere 

financiële ruimte biedt kansen, maar zorginstellingen moeten niet uit het oog verliezen dat duurzaamheidsinvesteringen 

ook passen binnen een sluitende business case." 

 

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. Aan het meest 

recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in december 2016, hebben 133 financials van verschillende 

zorginstellingen deelgenomen. Het is de drieëntwintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze drieëntwintigste Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe 

onderzoeksgegevens vindt u op de website http://www.headonline.nl. Voor een toelichting kunt u contact opnemen 

met Pim Diepstraten van Finance Ideas, telefonisch op 06-19212111 en per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl. 
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Het adviesbureau Finance Ideas en de vereniging voor zorgfinancials, HEAD, hebben in het vierde kwartaal van 2016 

onderzocht wat de financials in de zorgsector de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd 

leden van de HEAD hebben er 133 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op 

de meest opvallende resultaten. 

 

Groei-index en investeringsindex laten positief beeld zien 

Voor het eerst in vier jaar zijn de financials positief gestemd over de ontwikkeling van de omzet. Een steeds groter 

aantal respondenten verwacht dat de omzet zich de komende periode positief zal ontwikkelen. Een derde verwacht 

een stijging van de omzet, en nog eens 42% verwacht dat de omzet ongeveer gelijk blijft. 

 

Grafiek 1: Groei-index  

 
 

Wanneer het vertrouwen in de toekomstige financiële situatie stijgt, zal dat ook de investeringen beïnvloeden. De 

investeringsindex laat dan ook een positieve ontwikkeling zien sinds het dieptepunt in 2013 en 2014. De 

investeringsindex bereikt daarmee eenzelfde niveau als voor de invoering van de stelselwijzigingen. 

 

Grafiek 2: Investeringsindex 
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Duurzaamheidsbeleid vaak niet aanwezig 

Het duurzaamheidsbeleid van een zorginstelling zet uiteen welke duurzaamheidsdoelstellingen een organisatie 

nastreeft en hoe zij deze doelen denkt te behalen. 43% van de respondenten geeft aan dat geen sprake is van een 

duurzaamheidsbeleid in zijn of haar organisatie. De overige 57% zegt wel een duurzaamheidsbeleid te hebben, 

maar tweederde hiervan geeft aan dat dit niet actief uitgevoerd wordt. Slechts 17% van alle respondenten zegt 

dat zijn of haar organisatie een actief duurzaamheidsbeleid kent. 

 
Grafiek 3: Implementatie duurzaamheidsbeleid 

 
 
Het beleid wordt als de op een na belangrijkste factor voor een succesvol duurzaamheidsbeleid gezien. De 

implementatie van het beleid door de raad van bestuur en het gedrag van de werknemers scoren ook hoog. Het 

financieel rendement dat behaald wordt op een duurzaamheidsinvestering noemen de respondenten het vaakst 

als bepalende factor. 

 
Grafiek 4: Bepalende factoren succesvolle duurzaamheidsinvestering 
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Duurzaamheid staat niet op de agenda 

Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren weinig middelen geïnvesteerd in het verduurzamen van de 

bedrijfsvoering. Als voornaamste reden wordt genoemd dat het niet hoog op de agenda stond. Daarnaast noemt 

een groot aantal financials de gehanteerde tarieven als beperkende factor. Onder de optie 'anders, namelijk' 

gaven respondenten aan dat de investering werd uitgesteld vanwege naderende nieuwbouw of vanwege 

onvoldoende bewustzijn binnen de organisatie. 

Grafiek 5: Wat zijn redenen geweest om niet in duurzaamheid te investeren? 

 

 
 

De afdeling financiën scoorde onder de respondenten het slechtst wat betreft aandacht voor duurzaamheid. De 

helft vond dat de raad van bestuur duurzaamheid onvoldoende op de agenda had staan. De afdeling facilitair 

scoorde minder slecht. Van deze afdeling vond 38% dat zij onvoldoende aandacht hadden voor duurzaamheid, 

terwijl 62% dit wel voldoende vond. 

 
Grafiek 6: Staat duurzaamheid voldoende op de agenda van de volgende afdelingen? 
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Duurzaamheidsinvesteringen stijgen voor de komende periode 

Van de respondenten verwacht 52% de komende drie jaar meer in duurzaamheid te investeringen ten opzichte 

van de voorgaande drie jaar. Slechts een klein aandeel denkt hier minder of aanzienlijk minder in te investeren. 

Deze uitkomst laat zien dat de zorgfinancials over het algemeen positief gestemd zijn over de toekomstige 

investeringen in duurzaamheid. 

Grafiek 7: Verwachting ten aanzien van de duurzaamheidsinvesteringen 

 
 
De reacties op de vraag wat voor type duurzaamheidsinvestering de komende periode gedaan wordt gaven een 

divers beeld. 42 respondenten geven aan zonnenpanelen als reële optie te zien, terwijl verbetering van het 

binnenklimaat, warmte/koude opslag en isolatie ook vaak genoemd worden. Slechts een enkeling zag aansluiting 

op het warmtenet als potentiële duurzaamheidsinvestering. 

Grafiek 8: Verwachting ten aanzien van type duurzaamheidsinvestering 
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