
Circa 96% van de zorginstellingen verwacht dit jaar een goedkeurende accountantsverklaring te ontvangen zonder 

beperking. Dit positieve resultaat gaat gepaard met de verwachting dat het merendeel van de respondenten de 

jaarrekening al voor 1 mei zal opleveren en de accountants een tevredenheidsscore van gemiddeld 7.1 geven, de 

verschillen tussen de accountants zijn echter groot. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de Financiële 

Zorgthermometer. 

 

De positieve accountantsscore is breed gedragen over de sectoren. Over het algemeen is de sector Verpleging- en 

Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT) het meest te spreken over de accountant met een score van 7.4 uit 10. De sector 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is het meest kritisch op hun accountant wat resulteert in een 6.6. Vergeleken naar 

omvang zijn de grote zorginstellingen binnen de sector positiever over de accountant dan de kleinere zorginstellingen. Zij 

geven hun accountant respectievelijk een 7.2 versus een 7.0. Opvallend bij de score is de uitschieter naar boven van 

Verstegen, die voor haar diensten met betrekking tot de jaarrekening 2016 een 8.0 scoort. De laagste score is een 6.3 en 

wordt behaald door KPMG. 

 

Alhoewel de zorginstellingen redelijk positief zijn over hun accountant, geven zij wel aan dat de accountant in 62% van 

de gevallen dit jaar veeleisender is geworden ten opzichte van vorig jaar. Daarbij verwacht 87% van de respondenten dat 

de accountantskosten zullen stijgen of gelijk blijven ten opzichte van vorig jaar. Ondanks dat de accountant veeleisender 

is geworden verwacht 59% van de respondenten voor 1 mei de jaarrekening te kunnen oploveren, waar 1 juni de deadline 

is. 

 
Ondanks een lichte daling van de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2018, zijn zorginstellingen zeer positief over de 

ontwikkeling van het financiële resultaat voor de komende 12 maanden. Voor het eerst sinds de start van de Financiële 

Zorgthermometer staat de vertrouwensindex boven de 50%. Vooral de VVT sector zet de positieve ontwikkeling door. Na 

een jaar van positieve stijging rondom de omzet over alle sectoren, lijkt de omzetgroei in het eerste kwartaal van 2018 af 

te zwakken. Wel blijft de index van de verwachte omzet positief met 59% waar 50% noch groei, noch een daling weergeeft. 

De enige sector waar een daling van de omzet wordt verwacht is wederom de GGZ sector. 

 
Reactie Fizi (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"Mooi om te zien dat de vertrouwensindex sinds de start van de Financiele Zorgthermometer op het hoogste punt staat. 

De uitdaging voor de politiek en de zorgsector is om dit de komende jaren vast te houden.” 

 

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner) 

"Het is positief dat de zorgsector de ellende van de jaarrekening van eerdere jaren achter zich lijkt te laten en nagenoeg 

iedereen een goedkeurende verklaring krijgt zonder beperking. De oplopende kosten zijn wel zorgwekkend” 

 

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 Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft 

gevonden in maart 2018, hebben 127 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de 

achtentwintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

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

onderzoeksgegevens vindt u op de website http://www.fizi.pro. 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 Fizi, netwerk zorgfinancials, hebben in het eerste kwartaal van 2018 onderzocht wat 

de financials in de zorgsector de komende periode verwachten. Van de negenhonderd leden van Fizi hebben er 127 aan 

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

 

Grafiek 1 geeft de vertrouwensindex weer, deze index weerspeigelt het vertrouwen dat zorginstellingen hebben in de 

ontwikkeling van het financiele resultaat over de komende twaalf maanden. In deze meting heeft voor het eerst sinds 

de start van de index jet merendeel van de zorginstellingen het vertrouwen in een positief financieel resultaat. 

 

Grafiek 1: Vertrouwensindex 

 
De groei-index, weergegeven in grafiek 2, laat de door de zorginstellingen verwachte reëele omzetontwikkeling voor de 

komende twaalf maanden zien. Ondanks een licht dalende omzet zijn zorginstellingen wel positief over de ontwikkeling 

van het financieel resultaat. Zorginstellingen lijken met minder omzet wel te kunnen voldoen aan de winstverwachting. 

 

Grafiek 2: Groei index 
  

 

FINANCIËLE 

ZORGTHERMOMETER 

 

2018 kwartaal 1 

TOELICHTING 

FINANCIËLE 

ZORGTHERMOMETER 

 

2018 kwartaal 1 

TOELICHTING 

FINANCIELE 

ZORGTHERMOMETER 

 

2018 kwartaal 1 

TOELICHTING 



 
 
96% van de respondenten verwacht een goedkeurende accountantsverklaring. 
Het positieve sentiment met betrekking tot de accountantsverklaring is breed gedragen. Slechts twee respondenten 

geven aan een accountantsverklaring met beperking te verwachten en een drietal respondenten kan geen indicatie 

geven van de te verwachten accountantsverklaring. 

 

Grafiek 3: De verwachte accountantsverklaring per sector 

 
 
Van de 112 respondenten verwachten 109 instellingen de jaarrekening voor 1 juni te kunnen opleveren. Drie instellingen 

kunnen niet met zekerheid zeggen of zij het jaarrekeningtraject binnen de gestelde termijn kunnen afronden. 

 
Grafiek 4: De verwachte accountantsverklaring afgezet tegen de opleverdatum 
 

  
 
Het gemiddelde cijfer voor de accountant is een 7.1 
Zorginstellingen waarderen de accountant gemiddeld met een 7.1. Dit gemiddelde is breedgedragen over de sectoren. 

Een groter verschil is te zien wanneer accountants onderling worden vergeleken onafhankelijk van de sector. Uit grafiek 

5 valt op te maken dan Verstegen met een 8 het de hoogste waardering krijgt voor de geleverde diensten.  
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Grafiek 5: Gemiddelde accountantscijfer inclusief het aantal uitgebrachte cijfers 

 
 
Accountantseisen nemen naar verwachting toe 
87% van de ondervraagde zorginstellingen ervaart dat de accountant dit jaar ten opzichte van vorig jaar veleeisender is 

geworden, in ieder geval niet minder veeleisend. Evenals het cijfer voor de accountant is ook deze statistiek vrijwel gelijk 

over de sectoren. 

 

Grafiek 6: Gemiddelde accountantscijfer inclusief het aantal uitgebrachte cijfers 
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