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Rendement zorgaanbieders in 
4 jaar tijd meer dan gehalveerd.
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Voorwoord

De ingrijpende systeemwijzigingen liggen achter ons
In 2016 liggen de grote systeemwijzigingen die in 2012 zijn ingezet 
inmiddels achter ons. Er hebben geen ingrijpende veranderingen 
plaatsgevonden en om die reden is er ook geen collectief uitstel meer 
verleend aan de GGZ-instellingen. Het einde van de systeem wijzi gingen 
betekent ook het einde van veel overgangsregelingen, transitieregelingen 
en vangnetconstructies. Een jaar dus om de balans op te maken en te 
kijken waar de sector nu daadwerkelijk staat. En de uitkomsten daarvan 
zijn op zijn zachtst gezegd schokkend. In vier jaar tijd is het rendement 
meer dan gehalveerd, van 2,2% over 2012 naar 1,0% over 2016 
waarmee het rendement voor het eerst uitkomt onder de kritische 
grens van 1,5%.

Vergelijking van vier jaar op rij
Ook dit jaar blikken wij terug op de jaarrekeningen 2016 van instellingen 
uit tien subsectoren langs tien financiële kengetallen, inclusief de zes 
kengetallen van de stresstest. Nu de sector zich in ‘stabiel’ vaarwater 
begeeft, hebben wij de opzet van onze Barometer ook gelijk gehouden 
met die van vorig jaar. Voor een beter inzicht in de cijfers hebben we  
het aantal jaren waar we op terugblikken uitgebreid van drie jaar naar 
vier jaar. Zo zijn in deze uitgave de cijfers van de jaren 2013 tot en  
met 2016 opgenomen. 

Aanbevelingen
Nieuw dit jaar is dat wij op grond van de bevindingen per subsector 
een aantal aanbevelingen doen. Variërend van praktische adviezen  
tot strategische keuzes. 

Vergelijkende cijfers op onderdelen aangepast
Deze Barometer is gebaseerd op de cijfers die uiterlijk eind juli 2017 in 
DigiMV zijn gedeponeerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben 
de meeste geïntegreerde GGZ-instellingen hun jaarcijfers over 2016 
inmiddels gedeponeerd. Om de cijfers goed vergelijkbaar te houden 
hebben wij ook de latere deponeringen over 2015 meegenomen bij het 
vergelijkend cijfer over 2015. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers 
voor 2015 afwijken van onze uitgave van vorig jaar. Overigens hebben 
wij deze handelwijze ook bij de andere subsectoren gehanteerd.

Voor een overzicht van alle onderzochte subsectoren, gebruikte ratio’s  
en afkortingen verwijzen wij u naar pagina (46).

Wij wensen u veel leesplezier en nieuwe inzichten.

Bert Hilverda – sectorvoorzitter EY Health Care & Life Sciences
Rob Leensen – partner EY Health Care & Life Sciences
Gilbert den Brok – director EY Health Care & Life Sciences

Benchmarkrapport op maat 
Een handige tip: u kunt een specifiek rapport bij ons opvragen. Als u 
uw naam én de manier van vergelijken (bijvoorbeeld per subsector, 
omzetklasse, provincie) doorgeeft, maken wij voor u een benchmark -
rapport. Dit bespreken wij dan persoonlijk met u.



Dalende rendementen doen 
stresstestscore voor de sector met 
één punt dalen.

Sector zakt onder de kritische 
rendementsnorm van 1,5%.
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Managementsamenvatting
Stresstest

De uitkomst van de stresstest over alle subsectoren is in 2016 met één 
punt gedaald naar een 4. Deze daling kan volledig worden toegeschreven 
aan de topklinische ziekenhuizen. Door de lagere tarieven en de snel 
stijgende kosten van met name dure geneesmiddelen zijn de resultaten 
over 2016 verslechterd. De verslechterde financiële situatie van top-
klinische ziekenhuizen is conform de verwachting die wij in de barometer 
over 2015 uitspraken. Ondanks de ORT-nabetaling (nabetaling van 
onregelmatigheidstoeslag) heeft de subsector ouderenzorg (VVT) over 
2016 geen punten ingeleverd bij de stresstest. Evenals voorgaande 
jaren scoren de subsectoren UMC’s, RIBW en gehandicaptenzorg 
onver minderd goed met de maximumscore van 6 punten.

Verder valt op dat de totaalscore in 3 jaar tijd is gedaald van 6 in 2013 
naar 4 in 2016. Verderop zullen we zien dat met name de dalende 
rendementen hier het grootste aandeel in hebben. 

Resultaat en performance

Van de 1.117 instellingen in deze benchmark (goed voor € 59,3 miljard 
en daarmee circa 95% van de verwachte totale opbrengsten) bedraagt 
het gezamenlijke resultaat € 0,6 miljard (2015: € 0,9 miljard) en daar-
mee 1,0% van de totale opbrengsten. In vier jaar tijd is het rende ment 
meer dan gehalveerd, van 2,2% over 2012 naar 1,0% over 2016. 
Natuurlijk heeft de ORT-nabetaling over de jaren 2012-2016 gezorgd 
voor een eenmalige last in de cijfers 2016, maar aan de andere kant 
zien we ook dat boekwinsten op verkoop van vastgoed en bijdragen 
van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) de resultaten in positieve zin 
hebben beïnvloed. 

Met de huidige deponeringen scoren vijf (2015: 4) van de tien 
subsectoren een rendement van 1% of lager, namelijk de topklinische 
ziekenhuizen (nieuw in 2016), de revalidatie-instellingen, de zelfstandige 
behandelcentra, geestelijke gezondheidszorg (nieuw in 2016) en de 
ouderenzorg. Vorig jaar had de subsector jeugdzorg een rendement 
van 0,8%, maar is in 2016 uit de gevarenzone gekomen met een 
rendement van 1,5% mede door eenmalige bijdragen van de TAJ. 

Inmiddels behalen ook twee subsectoren een negatief rendement, 
namelijk de zelfstandige behandelcentra en de ouderenzorg. Die laatste 
komt nieuw voor in deze lijst vooral vanwege de nabetaling van de ORT 
over de opgenomen verlofdagen over de periode 2012 tot en met 
2016 alsmede de eenmalige uitkering in december 2016.

Over 2016 komt de hele sector uit op een gemiddeld rendement van 1,0% 
wat lager is dan de kritische norm van 1,5%. Dit betekent dat er weinig 
mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en 
innoveren en er een sterke focus ligt op de financiële bedrijfsvoering.

Over de stresstest
De stresstest bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht 
geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om 
aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De sectorscore 
geeft het aantal bancaire normen waaraan een subsector voldoet 
weer. Deze normen zijn ontleend aan financieringsconvenanten  
en interviews met banken.

0
UMC TKZ AZKH REV ZBC GGZ JZ RIBW GHZ VVT Totaal

1

2
3

4

5
6

2015 2014 2013Sectorscore

0%
-1%
-2%

UMC TKZ AZKH REV GGZ JZ RIBW GHZ VVT Totaal

1%
2%
3%
4%

5%
6%

7%

Rendement

2016

2015 2014 20132016

ZBC



Ondanks lichte daling van 2,1  
naar 2,0 voldoen alle subsectoren 
aan de bankennorm.

Solvabiliteit neemt toe tot 28,7% en 
voldoet ruim aan bancaire normen.
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Financiële positie en structuur

De resultaten hebben bijgedragen aan een sterkere vermogenspositie. 
Het totale eigen vermogen van de door EY onderzochte subsectoren 
bedroeg eind 2016 € 14,9 miljard (2015: € 14,3 miljard). Mede 
dankzij een licht lager balanstotaal neemt de solvabiliteit toe tot 
28,7% eind 2016 (2015: 27,5%), die hiermee aan de normen van 
banken (>20%) voldoet.

Afwaarderingen op vastgoed vertonen sinds 2012 een dalende lijn. 
Werd er in 2012 nog € 289 miljoen afgeboekt, in 2013 was dat nog  
€ 259 miljoen, in 2014 € 202 miljoen en in 2015 € 140 miljoen.  
In 2016 zet deze daling voort en is een bedrag van € 124 miljoen 
verantwoord onder de bijzondere waardeverminderingen. In totaal 
heeft het volume impairments naar schatting een omvang van ruim  
€ 1 miljard bereikt. 

Naast de bijzondere waardeverminderingen hebben instellingen ook 
een deel van hun vastgoed afgestoten in combinatie met het opzeggen 
dan wel flexibiliseren van huurcontracten met woningbouwcorporaties. 
In sommige gevallen zijn voorzieningen op de balans getroffen voor 
langlopende en verlieslatende huurcontracten van leegstaand 
vastgoed. Dit betekent dat de lasten die zorginstellingen op vastgoed 
hebben genomen groter zijn dan alleen uit de impairments in de 
jaarrekening blijkt. Ook op de balansen van woningcorporaties zal  
een deel van de problematiek zichtbaar zijn mede door de nieuwe 
verslaggevingsregels voor woningcorporaties.

 

Evenals voorgaande jaren scoren RIBW’s met 65,8% de hoogste solva-
biliteit; een lage schuldenlast draagt hier positief aan bij. Ook hier 
scoren de zelfstandige behandelcentra als laagste. Naast de lage en 
zelfs negatieve resultaten komt dit ook door hun juridische structuur, 
die het soms toelaat om dividenden uit te keren. Een beter balans-
mana gement heeft ervoor gezorgd dat ondanks het negatieve resultaat 
de solvabiliteit licht verbeterd. De solvabiliteit van andere subsectoren 
is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

Rente- en aflossingscapaciteit 

Met de positieve resultaten over 2016 is ook vaak de rente- en 
aflossingscapaciteit op orde. Alle subsectoren halen de bankennorm 
van minimaal 1,3 alhoewel een daling zichtbaar is van 2,1 naar 2,0 over 
2016. Ook hier hebben de RIBW’s een prominente plaats, maar dit 
komt vooral door hun beperkte schuldenlast en aflossings verplichting 
in combinatie met een goede vrije kasstroom. 

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) is direct afhankelijk van de 
jaarlijkse kasstromen. Dus een slecht jaar is direct een slechte DSCR, 
met risico op opeisbaarheid van financiering. Alhoewel de subsectoren  
als geheel boven de norm scoren geldt dit niet voor de individuele 
instellingen. In toenemende mate zien wij dat deze convenant afspraak 
met de bank doorbroken wordt. De zichtbaar dalende trend sinds 2013 
alsmede de hogere eisen van de bank (soms wel tot 2,0) dragen hieraan 
bij. Waivers van de bank zijn dan noodzakelijk en dat leidt tot latere 
deponeringen, maar ook tot toelichtende paragrafen in de controle-
verklaringen van de accountant. En niet in de laatste plaats opslagen 
voor de kredietfinanciering.

 

Aanbevelingen
In de navolgende hoofdstukken geven wij per subsector aanbevelingen 
voor een verbetering van de financiële performance. Daarnaast 
attenderen we u ook alvast op de Logistieke Barometer 2017 die later 
dit najaar zal verschijnen. In deze barometer gaan wij dieper in op de 
oorzaken van de dalende resultaten inclusief adviezen daaromtrent. 
Tenslotte brengen wij ook ons visiedocument “Business model 
gezondheidszorg op de schop” nogmaals onder de aandacht. Door de 
aanhoudende dalende resultaten in de gezondheidszorg is dit 
document nu actueler en relevanter dan ooit tevoren.
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De UMC’s scoren op alle ratio’s boven de norm 
van de stresstest.
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Alle ratio’s voor de UMC’s in de stresstest scoren boven de norm. 
Daarmee behalen de UMC’s een significant betere positie dan de 
topklinische ziekenhuizen. Ondanks een verslechtering van het 
rendement is deze ratio beduidend hoger dan die van topklinische  
en algemene ziekenhuizen. 

Nog grote verschillen tussen UMC’s
De verdeling van instellingen binnen de sector laat zien dat de UMC’s 
nog steeds zeer van elkaar verschillen. De verschillen worden met 
name veroorzaakt door incidentele posten zoals hogere afschrijvingen 
als gevolg van de ingebruikname van nieuwbouw, bijzondere waarde-
verminderingen en hogere kosten voor de implementatie van een 
nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Het aantal UMC’s dat aan het eind van het jaar geen 4 of hoger scoort, 
daalt elk jaar met één UMC. Eind 2016 is dat nog maar 1 UMC.

Academische component
De academische component (Beschikbaarheidsbijdrage Academische 
Zorg) is een bedrag van 8 à 9% van de omzet van de UMC’s. Voor dit 
bedrag leveren de UMC’s academische zorg zoals orgaantransplan ta-
ties, protonentherapie en de behandeling van zeer zeldzame ziekten. 
De NFU (de koepelorganisatie van UMC’s) heeft, in overleg met VWS 
en de NZa, een nieuwe methodiek opgesteld (project ROBIJN) voor  
het identificeren van de kosten van academische zorg. Deze methodiek 
zal de komende drie jaar worden verfijnd en getoetst. Tot die tijd blijft  
de academische component gehandhaafd.

1. Universitair medische centra (UMC’s)

Resultaten stresstest UMC’s op instellingsniveau

1.1 Stresstest

Score
2016: 12,5% instellingen ≤ 3        
2015: 25,0% instellingen ≤ 3        
2014: 37,5% instellingen ≤ 3  
2013 : 50,0% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde UMC’s

Ratio’s Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test

Rendement Resultaat en performance 2,4% 2,7% 2,2% 2,1% >1.5% √
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
26,8% 25,2% 23,4% 20,7% >20% √

Loan to value 67,2% 66,9% 67,5% 70,4% <70% √
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

2,87 2,93 2,83 3,12 >1.30 √
ICR 2,31 2,40 2,24 2,11 >2 √
Net debt / EBITDA 2,29 2,63 3,31 4,01 <3.5 √

Stresstestscore 6 6 6 4 6



Na jaren van stijging daalt het rendement van UMC’s.
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1.2 Resultaat en performance

Rendement
Na een jarenlange stijging daalt het rendement in 2016, maar met 
2,4% ligt het nog steeds ver boven de norm van 1,5%. Ten opzichte 
van 2015 nam het gemiddelde resultaat van de UMC’s af met  
€ 8,6 miljoen (4,2%). Het nettoresultaat van zes UMC’s is in 2016 
verslechterd. De resultaten variëren van € 11,2 miljoen positief tot  
€ 56,4 miljoen positief. 

Bijzondere waardeverminderingen
In 2016 hebben drie UMC’s een bijzondere waardevermindering van 
vaste activa geboekt voor een bedrag van € 54,5 miljoen (2015: € 2,8 
miljoen). De stijging komt vooral voor rekening van het Erasmus MC. 
Het Erasmus MC heeft een impairment uitgevoerd van € 42,6 miljoen 
als gevolg van het verbouwen van een ziekenhuis tot een poliklinisch 
centrum en het afwaarderen van het Biosafety laboratorium 3.

Hogere opbrengsten
Over 2016 bedraagt het resultaat als percentage van de totale 
opbrengsten 2,4% (2015 2,7%). De opbrengsten zijn met gemiddeld 
4,9% gestegen naar ruim € 8,1 miljard. Deze stijging is het gevolg  
van hogere tarieven (prijsindexatie), volumegroei in complexe zorg  
en groei in de vergoeding van dure geneesmiddelen. Tegenover de 
opbrengsten voor dure geneesmiddelen staat een toename van de 
patiëntgebonden kosten.

Personeelskosten
De toename van de opbrengsten heeft niet geleid tot een kostenstijging. 
Zo stegen de personeelskosten – de grootste kostencomponent – in 
vergelijking met 2015 met gemiddeld 4,7%. Het totaal van de personeels-
kosten als percentage van de omzet nam licht af doordat de opbrengsten 
in verhouding meer zijn gestegen. De personeelskosten laten als 
percentage van de opbrengsten een zeer stabiel beeld zien: van 57,9% 
over 2013 naar 57,5% over 2016.

Personeelskosten in % van de opbrengsten
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Resultaat en performance UMC’s

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 2,4% 2,7% 2,2% 2,1%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 9,6% 9,7% 9,3% 10,3%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 57,5% 57,6% 58,3% 57,9%

Aantal instellingen 8 8 8 8



UMC’s versterken financiële positie.
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Solvabiliteit
De solvabiliteit van de UMC’s steeg van 25,2% naar 26,8% en is derhalve 
opnieuw sterk verbeterd. Zes UMC’s wisten hun solvabiliteit te verbeteren 
en daarmee hebben alle UMC’s eind 2016 een solvabiliteit van boven 
de 20%. Deze verbetering volgt uit de relatief sterkere toename van het 
eigen vermogen (door positieve resultaten) in relatie tot de toename 
van het balanstotaal. De ratio loan to value is gestegen naar 67,2% 
(2015: 66,9%) als gevolg van de hogere bijzondere waardevermin de-
ringen van materiële vaste activa in 2016.

Vermogensniveau
Ook het vermogensniveau nam verder toe. Dit komt doordat de resultaten 
relatief sterker stegen dan de totale opbrengsten en de resultaten  
vol ledig zijn toegevoegd aan het eigen vermogen. Eind 2016 bedroeg 
het gemiddelde vermogensniveau 26,1% (eind 2015: 25,2%).  
Hiermee voldoet het vermogensniveau aan de door financiers vaak 
gehanteerde norm van 20%. Ook is de score hoger dan de 15% die  
het Waarborgfonds voor de Zorgsector doorgaans hanteert. Alleen het 
Erasmus MC wist het vermogensniveau in 2016 niet te verbeteren.

Liquiditeit
Eind 2016 is de liquiditeit bij alle UMC’s verbeterd tot 1,42 (2015: 1,37). 
Gedurende 2016 namen de liquide middelen van UMC’s toe als gevolg 
van voorschotfinanciering. Deze middelen zijn gedurende 2016 
aangewend om schulden met zorgverzekeraars over voorgaande jaren 
terug te betalen of te verrekenen met voorschotten. 

1.3 Financiële positie en structuur
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Financiële positie en structuur UMC’s

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 26,8% 25,2% 23,4% 20,7%

Loan to value Ja 67,2% 66,9% 67,5% 70,4%

Vermogensniveau Nee 26,1% 25,2% 23,4% 21,0%

Current ratio Nee 1,42 1,37 1,01 1,21

Aantal instellingen  8 8 8 8



UMC’s beschikken nog steeds over leencapaciteit.

•  Stoot basiszorg en niet complexe patiënten af naar algemene zieken -
huizen als sprake is van lagere opbrengsten door het wijzigen  
of vervallen van de academische component. Het afstoten van  
deze zorgsegmenten zal het negatieve financiële effect kunnen 
verminderen.

•  Investeren in personeel en opleidingen is en blijft noodzakelijk.  
Het tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundig specialisten,  
arts-assistenten en medisch specialisten zal naar verwachting  
de komende jaren oplopen. 

•  Kies voor samenwerking in de regio. Door samen te werken kan het 
zorgaanbod beter worden verdeeld en afgestemd op elkaar: dichtbij 
huis als het kan, verder weg als het moet.

•  Cluster zorg en inkoop in gevallen waarin dat tot efficiencyvoordelen 
kan leiden.

•  Werk zorgvuldig een meerjareninzicht in liquiditeit uit, inclusief 
benodigde investeringen en instandhoudingen. De middelen die voor 
de langere termijn niet nodig zijn, kunnen ingezet worden voor 
reductie van de financieringen. De lagere kapitaallasten optimaliseren 
zo het resultaat, met een versterkte financiële positie en verbeterde 
toegang tot toekomstige financiering als gevolg.

Contact: Jan Zwaan RA, Senior manager, +31 88 407 12 29, jan.zwaan@nl.ey.com
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De kengetallen met betrekking tot de rente- en aflossingscapaciteit 
zijn ten opzichte van 2015 in 2016 licht gedaald, maar voldoen wel 
aan de normen. Door de lagere rente over de banktegoeden stijgen  
de rentekosten (lagere rentebaten). Dat verklaart de daling van de 
ICR. Samenvattend lezen wij uit de rente- en aflossingscapaciteit af 
dat de UMC’s nog steeds leencapaciteit hebben.

1.4 Rente- en aflossingscapaciteit 

Aanbevelingen
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Rente- en aflossingscapaciteit UMC’s

Ratio's Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 2,87 2,93 2,83 3,12

ICR Ja 2,31 2,40 2,24 2,11

Net debt / EBITDA Ja 2,29 2,63 3,31 4,01

Aantal instellingen  8 8 8 8



Stresstest topklinische ziekenhuizen daalt 
naar score 2.
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De stresstest van de topklinische ziekenhuizen is in 2016 gedaald 
naar score 2 nadat deze enkele jaren een stabiel beeld heeft vertoond. 
De daling van het rendement tot onder de 1,5% is hier de oorzaak van. 
Met deze score delen de topklinische ziekenhuizen de laatste plaats 
met de geestelijke gezondheidszorg en de zelfstandige behandelcentra.

Twee van de zes ratio’s (solvabiliteit en loan to value) laten een 
geleidelijke verbetering zien terwijl de overige ratio’s in 2016 dalen.

Aan de verdeling van de instellingen zien wij echter dat de topklinische 
ziekenhuizen nog steeds sterk van elkaar verschillen. Het aantal 
instellingen met een score van 1, 2, 4, 5 en 6 neemt af, terwijl de 
scores 0 en 3 toenemen. De scores 2 en 3 komen het meeste voor.

Resultaten stresstest topklinische ziekenhuizen op instellingsniveau

2. Topklinische ziekenhuizen

2.1 Stresstest

 Score
2016: 60,0% instellingen ≤ 3        
2015: 50,0% instellingen ≤ 3        
2014: 46,4% instellingen ≤ 3  
2013: 50,0% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde topklinische ziekenhuizen

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 1,0% 1,9% 2,3% 2,8% >1.5% ×
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
23,4% 21,9% 20,7% 18,6% >20% √

Loan to value 75,1% 76,8% 76,5% 75,7% <70% ×
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

1,63 1,75 1,70 1,89 >1.30 √
ICR 1,45 1,87 1,86 2,01 >2 ×
Net debt / EBITDA 4,00 3,88 4,30 4,25 <3.5 ×
Stresstestscore 2 3 3 3 6



Gemiddeld rendement van topklinische ziekenhuizen  
is verder afgenomen.
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2.2 Resultaat en performance 

Over de afgelopen jaren vertoont het rendement van topklinische 
ziekenhuizen een dalende lijn. Van 2,8% in 2013 naar 1,0% in 2016. 
Hiermee is het rendement over 2016 nog maar een derde van het 
rendement over 2013. Het rendement over 2016 is voor het eerst 
onder de norm van 1,5% gekomen. Dit komt mede door de voorziening 
nabetaling ORT over oude jaren. Deze werkt door in rendement, 
EDBITDA en daarmee ook in de ratio’s op het gebied van rente- en 
aflossingscapaciteit. 

In 2016 is de omzet met 7,5% toegenomen. Tegelijkertijd is het 
resultaat gedaald van gemiddeld € 6,7 miljoen over 2015 naar  
€ 4 miljoen over 2016, een daling van 40% (!). Deze wordt mede 
veroorzaakt door de incidentele last uit hoofde van nabetalings ver-
plichtingen van ORT over oude jaren. De toename van de gemiddelde 
omzet en de daling van het gemiddelde resultaat hebben tot gevolg 
dat het rendement en EBITDA als percentage van de opbrengsten  
zijn gedaald. De resultaten variëren van € 17,1 miljoen negatief tot  
€ 17,3 miljoen positief. Op twee na realiseerden alle topklinische 
ziekenhuizen over 2016 een positief resultaat. Bijzondere waarde-
verminderingen zijn zeer beperkt toegepast, al bedroeg de som 
hiervan ruim € 11,3 miljoen (2015 € 12,9 miljoen). 

Ten opzichte van het oude regime zijn de topklinische ziekenhuizen  
er in de post-transitiefase financieel op achteruitgegaan. De groeiende 
druk van de zorgverzekeraars is merkbaar, net als de snel stijgende 
kosten van onder andere dure medicijnen. Dit zorgt voor blijvend 
sombere vooruitzichten.

Personeelskosten
De personele kosten (inclusief honoraria vrijgevestigd medisch specia-
listen) als percentage van de totale opbrengsten namen fors toe: van 
58,6% over 2015 tot 59,2% over 2016. Het is niet duidelijk in welke 
mate topklinische ziekenhuizen de lasten voor nabetaling van de ORT 
reeds hebben voorzien in de jaarrekening 2016. Dit zou nog kunnen 
leiden tot een aanvullende last in de jaarrekeningen 2017.
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Resultaat en performance topklinische ziekenhuizen

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 1,0% 1,9% 2,3% 2,8%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 9,8% 10,6% 12,1% 13,0%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 59,2% 58,6% 53,6% 52,9%

Aantal instellingen 25 24 28 28



Hoewel de resultaten onder druk staan,  
wordt de balans nog altijd sterker.
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2.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit
In vergelijking met 2015 nam de solvabiliteit verder toe: van 21,9% 
tot 23,4%. Hiermee blijven de topklinische ziekenhuizen net als in 
2015, destijds voor het eerst sinds jaren, voldoen aan de norm van 
20% die financiers hanteren. De solvabiliteitstoename is een gevolg 
van de positieve resultaten die aan de eigenvermogenspositie zijn 
toegevoegd. 

Vermogensniveau 
Door de positieve resultaten over 2016 is het vermogensniveau 
toegenomen: van 21,6% in 2015 tot 22,2% in 2016. Ook in 2016  
ligt het vermogensniveau licht hoger dan het vermogensniveau van  
de algemene ziekenhuizen. De topklinische ziekenhuizen voldoen 
ruimschoots aan de norm van 15% van het Waarborgfonds voor  
de Zorgsector.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van de topklinische ziekenhuizen is eind 2016 
licht verbeterd, voornamelijk dankzij een lichte daling van de kort-
lopende verplichtingen. 

Solvabiliteit

0%

15%

10%

5%

20%

25%

21,9%23,4 20,7% 18,6%

0,00

0,50

1,00

1,50

Current ratio

1,231,26 1,01 1,10

Vermogensniveau

0%

10%

5%

15%

20%

25%

30%

21,6%22,2% 23,8% 21,7%

2015

2014

2016

2013

2015

2014

2016

2013

2015

2014

2016

2013

Financiële positie en structuur topklinische ziekenhuizen

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 23,4% 21,9% 20,7% 18,6%

Loan to value Ja 75,1% 76,8% 76,5% 75,7%

Vermogensniveau Nee 22,2% 21,6% 23,8% 21,7%

Current ratio Nee 1,26 1,23 1,01 1,10

Aantal instellingen 25 24 28 28



De rente en aflossingscapaciteit is na licht herstel  
de afgelopen jaren in 2016 weer afgenomen.

•  Verbeter het rendement structureel, onder andere door: betere 
onderhandelingen met zorgverzekeraars, verdere specialisatie 
door het maken van keuzes in de portfolio, betere inzet van  
de beschik bare capaciteiten, verder gebruik van E-Health en 
M-Health en kostenbesparingen.

•  Vergroot de focus op werkkapitaalbeheer. Voor een gezonde 
liquiditeitsstroom is het van belang om de ontvangsten, aflossingen 
en rentebetalingen over het jaar te verspreiden. Door sturen  
op cashflows kan het werkkapitaal worden geoptimaliseerd en 
kunnen de financiële lasten worden gereduceerd.

•  Herzie de financiering van materiele vaste activa. Het herfinancieren 
van kredietfaciliteiten kan rentelasten doen verlagen alsmede de 
financiële positie en structuur zodat toekomstige investeringen 
mogelijk blijven.

•  Houd aandacht voor verdere beheersing volledige vergoeding van 
complexe ingrepen en overige opbrengstenstromen, sturing op 
bleeders, etc.

•  Kies voor samenwerking in de regio. Door samen te werken met grote 
en kleine partijen kan het zorgaanbod beter worden verdeeld, de 
productie geoptimaliseerd en kan de opleidingsfunctie goed worden 
neergezet. Dit alles hoeft niet direct in de vorm van een fusie, maar 
in goed afgestemde samenwerking.

Contact: Remi Goossens RA, Senior manager, +31 88 407 25 08, remi.goossens@nl.ey.com

13Rendement zorgaanbieders zakt onder kritische grens

Aanbevelingen

De rente- en aflossingscapaciteit voldoet voor het eerst op alle 
onderdelen aan de normen in de stresstest. De DSCR laat over de 
verschillende jaren én de verschillende instellingen een wisselend 
beeld zien. Als de EBITDA in de komende jaren een dalende tendens 
laat zien, zal dit impact hebben op de investeringsmogelijkheden  
en het aantrekken van financiering hiervoor.

2.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit topklinische ziekenhuizen

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 1,63 1,75 1,70 1,89 

ICR Ja 1,45 1,87 1,86 2,01 

Net debt / EBITDA Ja 4,00 3,88 4,30 4,25 

Aantal instellingen 25 24 28 28



Bij algemene ziekenhuizen verbetert de stress test-
score, maar onderlinge verschillen blijven groot.
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De algemene ziekenhuizen laten gemiddeld gezien een goede 
verbetering van de stresstestindicatoren zien. Door de stijging van  
het gemiddelde positieve resultaat verbetert eveneens de solvabiliteit. 
Tekenend voor de sector is nog wel dat 40,5% van de ziekenhuizen  
op minder dan vier stresstestindicatoren een voldoende scoort.  
Ook de minima en maxima van de indicatoren laten een tweedeling 
zien. De hoogste solvabiliteit bedraagt 45,9% tegenover een negatieve 
solvabiliteit van 2,7% als laagste score. Ook bij het resultaat is dit 
zichtbaar. Het hoogste resultaat bedraagt € 15,0 miljoen en het laagste 
€ 2,7 miljoen negatief. Het laagste resultaat in 2016 ligt wel beduidend 
hoger dan een jaar eerder. Dit draagt bij aan de verbetering van het 
gemiddelde resultaat binnen de sector.

Resultaten stresstest algemene ziekenhuizen op instellingsniveau

3. Algemene ziekenhuizen

3.1 Stresstest

 Score
2016: 40,5% instellingen ≤ 3        
2015: 46,5% instellingen ≤ 3        
2014: 46,0% instellingen ≤ 3  
2013: 43,8% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde algemene ziekenhuizen

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 1,6% 1,3% 1,3% 2,2% >1.5% √
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
25,0% 22,7% 20,8% 18,8% >20% √

Loan to value 64,6% 65,7% 65,8% 66,7% <70% √
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

2,02 2,02 1,74 2,07 >1.30 √
ICR 2,20 1,89 1,59 2,16 >2 √
Net debt / EBITDA 2,86 3,14 3,76 3,67 <3.5 √
Stresstestscore 6 4 3 4 6



Rendement sinds 2013 weer boven de  
kritische grens van 1,5%.
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3.2 Resultaat en performance 

Rendement
Het gemiddelde rendement is verbeterd ten opzichte van 2015.  
Zeker als we de nagekomen baten in 2015 uit de afwikkeling van oude 
jaren (FB-bekostigingssysteem) en beschikbaarheidsbijdragen SEH en 
Acute verloskunde in gedachten houden. De stijging van de gemiddelde 
bedrijfsopbrengsten (van € 181,8 miljoen in 2015 naar € 182,4 miljoen 
in 2016) hebben de algemene ziekenhuizen om kunnen zetten in een 
rendementsverbetering. 

Opvallend bij de rendementsverbetering is de daling van de gemiddelde 
EBITDA ten opzichte van de opbrengsten. In een periode van vier jaar 
is deze structureel gedaald. De verbetering van het rendement, is 
daarmee een gevolg van de lagere kapitaalslasten. 

Het toekomstbeeld voor de sector is somber. De bedrijfslasten stijgen 
sneller dan de opbrengsten. Oorzaken zijn onder andere de stijgende 
prijzen van dure geneesmiddelen (aan de kostenkant) en de druk van 
zorgverzekeraars en politiek op prijzen en volumes (aan de opbreng sten -
kant). Bij het doen van nieuwe investeringen en stijgende afschrijvings-
lasten zal het rendement verslechteren op een manier zoals we bij de 
EBITDA zien. Het is van belang om de positieve resultaten te gebruiken 
voor het versterken van de financiële positie van de ziekenhuizen.  
Dit kan dienen als buffer voor toekomstige investeringen en de druk  
die zorgverzekeraars uitoefenen op de prijzen en volumeafspraken 
verzachten.

Personeelskosten blijven stabiel
De personeelskosten (inclusief honoraria vrijgevestigd medisch 
specialisten) als percentage van de opbrengsten zijn gelijk aan die van 
2015. Het is niet duidelijk in welke mate algemene ziekenhuizen de 
lasten voor nabetaling van de ORT reeds hebben voorzien in de jaar-
rekening 2016. Dit zou nog kunnen leiden tot een aanvullende last  
in de jaarrekeningen 2017.
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Resultaat en performance algemene ziekenhuizen

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 1,6% 1,3% 1,3% 2,2%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 9,0% 9,3% 10,4% 11,9%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 61,8% 61,8% 56,8% 55,8%

Aantal instellingen 43 43 51 48



Algemene ziekenhuizen verstevigen  
financiële positie door positieve resultaat.
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3.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit en vermogensniveau
Als gevolg van de positieve rendementen stijgen de gemiddelde solvabiliteit 
en het gemiddelde vermogensniveau. Beide voldoen aan de norm van 
20% respectievelijk 15% die financiers en het Waarborg fonds voor de 
Zorgsector doorgaans hanteren. 

Liquiditeit
In lijn met de versterking van de vermogenspositie verbetert ook de 
gemiddelde liquiditeit van de algemene ziekenhuizen. De liquiditeits-
stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een positieve operationele 
kasstroom in 2015 en 2016. 
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Financiële positie en structuur algemene ziekenhuizen

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 25,0% 22,7% 20,8% 18,8%

Loan to value Ja 64,6% 65,7% 65,8% 66,7%

Vermogensniveau Nee 21,4% 19,9% 20,4% 19,2%

Current ratio Nee 1,09 1,05 0,85 0,91

Aantal instellingen 43 43 50 48



DSCR vertoont wisselend beeld.

•  Verbeter het rendement structureel, onder andere door: betere 
onderhandelingen met zorgverzekeraars, verdere specialisatie 
door het maken van keuzes in de portfolio, betere inzet van de 
beschik bare capaciteiten, verder gebruik van E-Health en M-Health 
en kostenbesparingen.

•  Vergroot de focus op werkkapitaalbeheer. Voor een gezonde 
liquiditeitsstroom is het van belang om de ontvangsten, aflossingen 
en rentebetalingen over het jaar te verspreiden. Door sturen op 
cashflows kan het werkkapitaal worden geoptimaliseerd en 

kunnen de financiële lasten worden gereduceerd.
•  Herzie de financiering van materiele vaste activa. Het herfinancieren 

van kredietfaciliteiten kan rentelasten doen verlagen alsmede de 
financiële positie en structuur zodat toekomstige investeringen 
mogelijk blijven.

•  Investeer in de werving van passend personeel om de productie 
op peil te houden.

•  Maak meerjarige afspraken met zorgverzekeraars voor zekerheid 
en verbeterd inzicht in toekomstige kasstromen.

Contact: Peter Brouwer RA, Manager, +31 88 407 25 03, peter.brouwer@nl.ey.com
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De rente- en aflossingscapaciteit voldoet voor het eerst op alle 
onderdelen aan de normen in de stresstest. De DSCR laat over de 
verschillende jaren én de verschillende instellingen een wisselend 
beeld zien. Als de EBITDA in de komende jaren een dalende tendens 
laat zien, zal dit impact hebben op de investeringsmogelijkheden  
en het aantrekken van financiering hiervoor.

3.4 Rente- en aflossingscapaciteit 

Aanbevelingen
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Rente- en aflossingscapaciteit algemene ziekenhuizen

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 2,02 2,02 1,74 2,07

ICR Ja 2,20 1,89 1,59 2,16

Net debt / EBITDA Ja 2,86 3,14 3,76 3,67

Aantal instellingen 43 43 50 48



Stresstest score blijft onverminderd laag.
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De revalidatiecentra laten in 2016, net als een jaar eerder, op de 
meeste ratio’s een lichte verbetering zien. Voor de meeste ratio’s geldt 
echter dat nog altijd onder de norm wordt gescoord. Het gemiddelde 
rendement is ten opzichte van 2015 afgenomen. We zien daarbij  
wel een wisselend beeld tussen de instellingen. Diverse instellingen 
die in 2015 nog rode cijfers schreven, zijn in staat gebleken om dit om  
te buigen. 

De verdeling van revalidatiecentra laat zien dat ze onderling sterk van 
elkaar verschillen. Toch is evenals voorgaand jaar een verbetering 
zichtbaar van de financiële ratio’s. Het aantal instellingen met een 
stresstest score van ≤ 3 is in 2016 afgenomen van 54,5% naar 42,1%.

Resultaten stresstest revalidatiecentra op instellingsniveau

4. Revalidatiecentra

4.1 Stresstest

 Score
2016: 42,1% instellingen ≤ 3        
2015: 54,5% instellingen ≤ 3        
2014: 45,0% instellingen ≤ 3  
2013: 61,1% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde revalidatiecentra

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 0,7% 0,8% 0,7% 1,6% >1.5% ×
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
24,2% 22,6% 24,2% 23,2% >20% √

Loan to value 82,0% 77,7% 75,1% 75,2% <70% ×
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

1,77 1,75 1,62 1,96 >1.30 √
ICR 1,64 1,32 1,38 1,98 >2 ×
Net debt / EBITDA 4,17 4,73 5,16 4,76 <3.5 ×
Stresstestscore 2 2 2 3 6



Bandbreedte in rendement tussen instellingen 
neemt fors af.
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4.2 Resultaat en performance 

Rendement
Het hoogste resultaat over 2016 bedraagt € 2,2 miljoen (2015:  
€ 4,2 miljoen). Het laagste resultaat over 2016 bedraagt € 1,3 miljoen 
negatief (2015: € 5,1 miljoen negatief). De bandbreedte is hierdoor in 
2016 net als in 2015 fors afgenomen. De instellingen met een negatief 
rendement in 2015 zijn (met uitzondering van één instelling) in staat 
gebleken een forse verbetering te realiseren van het resultaat dan wel 
het resultaat om te buigen naar zwarte cijfers.

Eén instelling toonde in 2015 nog een positief resultaat maar in 2016 
een negatief resultaat. Deze ontwikkeling werd met name veroorzaakt 
door een bijzondere waardevermindering van vaste activa. Evenals in 
2015 en 2014 zien we dat slechts bij één van de instellingen sprake  
is van een afboeking van vaste activa. De afboeking bedraagt in 2016 
€ 1,6 miljoen (2015: € 0,7 miljoen en 2014: € 0,1 miljoen). 

Personeelskosten
De gemiddelde opbrengsten per instelling zijn in 2016 gestegen.  
De gemiddelde personeelskosten per instelling zijn daarentegen 
gedaald. Dat heeft ertoe geleid dat de personeelskosten in % van de 
opbrengsten zijn gedaald. 

Verwachtingen 
Voor de komende jaren verwachten wij dat de rendementen onder 
druk blijven staan, onder meer als gevolg van een toename van de 
druk op tarieven. Verliessituaties, zoals deze zich in 2015 en 2016 
hebben voorgedaan, sluiten we dan ook niet uit.
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Resultaat en performance revalidatiecentra

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 0,7% 0,8% 0,7% 1,6%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 7,5% 7,1% 7,4% 8,9%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 72,7% 73,4% 72,3% 70,8%

Aantal instellingen 19 22 21 18



Zowel solvabiliteit als vermogensniveau  
en liquiditeit nemen toe.
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4.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit
De solvabiliteit is toegenomen van 22,6% naar 24,2%. Er bestaan grote 
onderlinge verschillen tussen de instellingen. Drie instellingen hebben 
een solvabiliteit van boven de 40% (net als in 2015 en 2014), maar 
 zes instellingen scoren lager dan 2015 (tegenover acht in 2015).  
De solvabiliteit voldoet hiermee aan de minimale norm van 20% zoals 
banken die stellen.

Vermogensniveau
Het vermogensniveau is toegenomen van 24,1% naar 25,6%. Ook hier 
zien we grote verschillen tussen de instellingen. Het vermogensniveau 
varieert in 2016 tussen de 0,5% en 46,4%. Opvallend is wel dat het 
vermogensniveau hoger is dan de solvabiliteit. Dat komt in geen enkele 
andere subsector voor. 

Liquiditeit
Ultimo 2016 is de liquiditeit verbeterd tot 1,64 (eind 2015: 1,42).  
Ook ten aanzien van de liquiditeiten zien we nog steeds grote verschillen 
tussen de instellingen. 
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Financiële positie en structuur revalidatiecentra

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 24,2% 22,6% 24,2% 23,2%

Loan to value Ja 82,0% 77,7% 75,1% 75,2%

Vermogensniveau Nee 25,6% 24,1% 23,4% 22,8%

Current ratio Nee 1,64 1,42 1,19 1,33

Aantal instellingen 19 22 21 18



ICR en de Net debt / EBITDA bevinden zich  
nog steeds onder de norm.

•  Verbeter het rendement structureel, onder andere door: betere 
onderhandelingen met zorgverzekeraars, verdere specialisatie 
door het maken van keuzes in de portfolio, betere inzet van de 
beschikbare capaciteiten, verder gebruik van E-Health en M-Health 
en kostenbesparingen.

•  Bewaak de loan to value ratio. Deze laat een structurele toename 
zien, waarbij de norm wordt overschreden.

•  Investeer in het EPD en optimaliseer daarmee het registratie-  
en facturatieproces.

•  Werk intensief samen met ziekenhuizen in de omgeving voor een 
soepele doorstroom van patiënten. Monitor daarbij de behoefte aan 
bedden goed, omdat dit een contraire invloed heeft op het tempo 
van de verwachte extramuralisering.

Contact: Jan Hendrikx RA, Partner, +31 88 407 46 92, jan.hendrikx@nl.ey.com
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Ten opzichte van 2015 zijn de hierboven vermelde ratio’s verbeterd. 
Desondanks zitten de ICR en de Net debt / EBITDA nog steeds onder 
de norm. Dit laat zien dat de mate waarin het bedrijfsresultaat de 
lasten van het vreemd vermogen dekt nog altijd niet toereikend is. 
Naar verwachting verbetert deze situatie de komende jaren niet  
dan wel zeer beperkt. Instellingen met relatief geringe liquiditeits-
posities kunnen dan geen grootschalige investeringen doen of groot 
onderhoud verrichten.

4.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit revalidatiecentra

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 1,77 1,75 1,62 1,96

ICR Ja 1,64 1,32 1,38 1,98

Net debt / EBITDA Ja 4,17 4,73 5,16 4,76

Aantal instellingen 19 22 21 18



Rendement zelfstandige behandelcentra  
daalt voor vijfde jaar op rij.
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Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) vormen een bijzondere categorie 
binnen de medisch-specialistische zorg. Dit komt door hun verschillen 
in omvang en structuur. Van alle subsectoren in deze benchmark 
vormen de ZBC’s met een totale omvang van € 531 miljoen (2015:  
€ 562 miljoen) de kleinste groep. Deze daling van € 31 miljoen wordt 
verklaard doordat één van de grootste ZBC’s met een omzet van  
€ 45 miljoen in 2015 de jaarrekening over 2016 nog niet heeft 
aangeleverd bij DigiMV. Als deze wel had gedeponeerd dan was sprake 
geweest van een lichte stijging van de opbrengsten bij een gelijkblijvend 
aantal instellingen.

Het aantal ZBC’s lijkt te stabiliseren, er zijn minder nieuwe toetreders. 
Wel zien we dat het aanbod van ZBC’s wordt uitgebreid met meer 
specialisten en/of specialisaties. De omvang van de ZBC’s varieert van 
€ 0,1 miljoen tot ruim € 110 miljoen. De gedeponeerde jaarrekeningen 
zijn vooral van de toegelaten zorginstellingen, terwijl het consortium 
vaak groter is. Vaak betekent dit ook dat het rendement en de kapitaal-
structuur pas tot uitdrukking komen in het grotere geheel, niet in de 
zorginstelling zelf. 

De stresstestscore is in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van 2015.  
De populatie in aantal is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.  
In structurele zin voldoen de ZBC’s op rendement niet aan de norm;  
al vier jaar op rij is deze ratio onder de norm van 1% en de laatste 
twee jaar zelfs negatief.

Resultaten stresstest zelfstandige behandelcentra op instellingsniveau

5. Zelfstandige behandelcentra

5.1 Stresstest

 Score
2016: 42,1% instellingen ≤ 3        
2015: 45,1% instellingen ≤ 3        
2014: 47,6% instellingen ≤ 3  
2013: 44,6% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde zelfstandige behandelcentra

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance -1,1% -0,1% 0,6% 0,9% >1.5% ×
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
18,9% 18,4% 13,0% 13,7% >20% ×

Loan to value 60,3% 63,5% 61,4% 89,2% <70% √ 
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

3,52 3,34 1,04 4,06 >1.30 √
ICR 1,13 1,55 0,68 4,05 >2 ×
Net debt / EBITDA -0,29 0,10 -0,59 -0,43 <3.5 √
Stresstestscore 3 3 2 3 6



Tweede jaar op rij negatief rendement.
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5.2 Resultaat en performance 

Rendement
De dalende trend in het rendement heeft zich in 2016 voortgezet.  
Het resultaat van het grootste behandelcentrum in deze benchmark 
verslechterde in 2016 met € 3,5 miljoen tot € 12,8 miljoen negatief.  
De resultaatdaling van deze instelling is tevens de hoofdoorzaak van  
de daling van het rendement van de sector tot 1,1% negatief.

ZBC’s hebben doorgaans te maken met lagere prijzen dan zieken huizen. 
Uiteraard moeten wij dit beoordelen binnen de context van de structuur: 
het kan zijn dat de daadwerkelijke resultaten in de werkmaatschappijen 
worden verantwoord en niet in de toegelaten zorginstellingen. Net als  
in voorgaande jaren waren er ook in 2016 geen bijzondere waarde-
verminderingen omdat behandelcentra vaak geen eigen vastgoed hebben. 
Ze huren van ziekenhuizen of andere verhuurders.

Personeelskosten
De personeelskosten uitgedrukt in een percentage van de opbrengsten 
blijven fors stijgen. Feit blijft dat de personele kosten aanmerkelijk 
lager zijn dan bij de algemene ziekenhuizen (circa 62%). Dit heeft onder 
meer de volgende oorzaken:
•  Het verdienmodel van behandelcentra is om lean & mean te opereren. 

Ze hebben geen lange historie en dus geen personele erfenis.
•  Soms zijn personeelsleden in dienst bij de werkmaatschappijen en 

huurt de toegelaten instelling hen in. Zo worden er geen personeels-
kosten verantwoord.
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Resultaat en performance zelfstandige behandelcentra

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja -1,1% -0,1% 0,6% 0,9%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 4,6% 4,1% 3,0% 3,3%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 48,2% 38,8% 23,7% 24,7%

Aantal instellingen 151 154 120 99



Solvabiliteit en vermogensniveau blijven  
ook in 2016 onder de norm.
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5.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit en vermogensniveau
De solvabiliteit en het vermogensniveau liggen aanmerkelijk lager  
dan in de andere subsectoren. Ook scoren de behandelcentra onder 
de norm van banken (20% voor solvabiliteit) en het Waarborgfonds 
voor de Zorgsector (15% voor vermogensniveau). Hiervoor zijn 
diverse oorzaken:
•  Behandelcentra bestaan minder lang dan ziekenhuizen en hebben 

daarom minder opgebouwd.
•  Het resultaat ligt structureel op een lager niveau.
•  Door de structuur bouwen de behandelcentra hun vermogen 

mogelijk op een andere plaats binnen het concern op.
•  Dividenduitkeringen leiden tot lagere vermogens.

Current ratio
De current ratio is redelijk stabiel over de laatste jaren. En in tegen-
stelling tot het rendement, de solvabiliteit en het vermogensniveau 
voldoet de current ratio wél aan de bedrijfseconomische norm van 1. 
In vergelijking met het gemiddelde van de gehele zorgsector (1,35) is 
de current ratio van ZBC’s laag. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
behandelcentra (veelal de toegelaten instellingen) gefinancierd 
worden door middel van kortlopende schulden (rekening courant met 
groepsmaatschappijen) in plaats van via een langlopende lening bij 
een kredietinstelling.
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Financiële positie en structuur zelfstandige behandelcentra

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 18,9% 18,4% 13,0% 13,7%

Loan to value Ja 60,3% 63,5% 61,4% 89,2%

Vermogensniveau Nee 11,2% 9,5% 6,7% 6,1%

Current ratio Nee 1,13 1,17 1,07 1,19

Aantal instellingen 151 154 120 99



DSCR en Net debt ratio voldoen wél aan de norm.

•  Monitor de productie om niet vergoede productie (overproductie)  
te voorkomen.

•  Breng de capaciteit medisch specialisten en medewerkers in lijn 
met de productieafspraken.

•  Breng en houd het registratie- en facturatieproces op orde door 
invoering van een elektronisch patiëntendossier en het scholen van 
betrokken medewerkers.

•  Investeer in ICT om efficiënter en effectiever te kunnen (blijven) 
werken.

Contact: drs. Rob Leensen RA, Partner, +31 88 407 61 57, rob.leensen@nl.ey.com
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De langlopende schulden bedragen nog geen 10% van het balanstotaal 
bij ZBC’s. Daarnaast vindt financiering plaats binnen het concern en 
wordt geen rente berekend over de rekening courant verhoudingen 
met groepsmaatschappijen. Door de afwijkende financiële structuur – 
waaronder een lage schuldenlast – zijn deze kengetallen heel gevoelig 
voor de EBITDA. 

5.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit zelfstandige behandelcentra

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 3,52 3,34 1,04 4,06

ICR Ja 1,13 1,55 0,68 4,05

Net debt / EBITDA Ja -0,29 0,10 -0,59 -0,43

Aantal instellingen 151 154 120 99



Stresstest score GGZ blijft tot de laagste van  
alle subsectoren behoren.
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Daar waar in de jaren 2013, 2014 en 2015 nog sprake was van  
uitstel voor publicatie van jaarrekeningen van GGZ-instellingen was 
voor 2016 de reguliere deadline van 1 juni weer aan de orde.  
In voorgaande jaren is collectief uitstel verleend, mede als gevolg van 
alle normonduidelijkheden en vertraagde zelfonderzoeken. Bovendien 
was 2015 het jaar waarin de transitie plaatsvond van AWBZ-financiering 
naar zorg gefinancierd onder Wlz, Zvw, Jeugdwet en Wmo. Als gevolg 
van deze ontwikkelingen is de financiële performance van GGZ-instellingen 
verder onder druk komen te staan na de invoering van de prestatie-
bekostiging in 2013 en de afschaffing van de representatie in 2014.

Inmiddels heeft het gros van de instellingen hun jaarrekening 2016 
gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de financiële performance van  
GGZ-instellingen in 2016 is afgenomen tot het niveau van 2013 en 
2014. Het jaar 2015 was kennelijk een eenmalige opleving. Er zijn 
nog steeds instellingen die grote verliezen lijden. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt doordat instellingen hun kostenstructuur niet op orde 
krijgen en anderzijds door eenmalige lasten. 

Evenals in voorgaande jaren worden de resultaten van GGZ-instellingen 
significant beïnvloed door incidentele posten, zowel in positieve als  
in negatieve zin. Incidentele posten die het resultaat beïnvloeden zijn 
onder meer opbrengsten van de verkoop van vastgoed, bijzondere 
waarde verminderingen van vaste activa alsmede terugnemingen daar-
van, reorganisatiekosten en voorzieningen ORT-nabetaling oude jaren. 

Resultaten stresstest GGZ op instellingsniveau

6. Geestelijke gezondheidszorg

6.1 Stresstest

 Score
2016: 32,1% instellingen ≤ 3        
2015: 26,5% instellingen ≤ 3        
2014: 38,3% instellingen ≤ 3  
2013: 31,9% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde GGZ

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 0,4% 1,1% 0,5% 0,6% >1.5% × 
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
25,4% 23,7% 22,4% 21,4% >20% √

Loan to value 70,7% 72,9% 66,1% 67,9% <70% × 
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

1,75 1,87 2,00 2,09 >1.30 √
ICR 1,39 1,79 1,26 1,43 >2 ×
Net debt / EBITDA 3,57 3,79 4,91 4,77 <3.5 ×
Stresstestscore 2 2 3 3 6



Gemiddeld rendement structureel laag, 
en grote onderlinge verschillen.
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6.2 Resultaat en performance 

Het gemiddelde rendement is in 2016 fors afgenomen ten opzichte 
van een jaar eerder. Het jaar 2015 was kennelijk een eenmalige 
opleving. Zoals hiervoor al opgemerkt worden de resultaten van de 
GGZ-instellingen fors beïnvloed door incidentele baten en lasten.  
Het hoogste positieve resultaat over 2016 bedraagt € 13,1 miljoen 
(2015: € 14,5 miljoen). Het slechtste resultaat over 2016 bedraagt  
€ 12,2 miljoen negatief (2015: € 8,9 miljoen negatief).  
Verder blijft de GGZ-sector bij uitstek de sector waar de bandbreedte 
tussen hoogste en laagste resultaat (uitgedrukt in percentage van  
de opbrengsten) het grootste is. Kijkend naar de instellingen met  
een omzet van € 25 miljoen en meer zien we bandbreedte van  
10,3% positief tot 8,7% negatief waarbij sprake is van een redelijke 
normale verdeling. 

De bijzondere waardeverminderingen op vastgoed in 2016 bedragen 
ruim € 5 miljoen (2015: ruim € 12 miljoen). Daarnaast is tevens sprake 
van terugname van bijzondere waardeverminderingen in 2016 van 
circa € 5 miljoen (2015: circa € 4 miljoen). 

Personeelkosten
De personeelskosten in % van de opbrengsten zijn volgens verwachting 
dan ook toegenomen als gevolg van de reorganisatiekosten en ORT-
nabetalingsverplichtingen. Als gevolg van de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren hebben de meeste instellingen hun kostenstructuur 
moeten aanpassen (onder andere voor wat betreft personeelsformatie 
en vastgoedstrategie). Diverse instellingen hebben dit reeds in eerdere 
jaren gedaan, andere zijn daar momenteel nog volop mee bezig.  
Naar verwachting zullen de incidentele baten en lasten de komende 
jaren afnemen. Dan zal ook blijken wat het daadwerkelijke structureel 
rendement van de geestelijke gezondheidszorg is.
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Resultaat en performance GGZ

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 0,4% 1,1% 0,5% 0,6%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 6,4% 7,6% 7,3% 8,1%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 73,3% 71,9% 72,5% 71,3%

Aantal instellingen 193 186 188 182



Met een solvabiliteit van 25,4% 
voldoet de GGZ aan de norm.
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6.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit en vermogensniveau
Door het positieve resultaat is in 2016 een stijging waarneembaar  
van de solvabiliteit. Met een solvabiliteit van 25,4% voldoet de sector 
aan de norm. Van de instellingen met meer dan € 20 miljoen aan 
opbrengsten hebben drie instellingen een negatief eigen vermogen, 
één instelling meer dan in 2015. Drie instellingen hebben een 
solvabiliteit van boven de 40%. Het vermogensniveau is in 2016 
eveneens licht toegenomen doordat de positieve resultaten zijn 
toegevoegd aan het eigen vermogen.

Liquiditeit
Ultimo 2016 is de liquiditeit verbeterd tot 1,38 (eind 2015: 1,31). 
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Financiële positie en structuur GGZ

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 25,4% 23,7% 22,4% 21,4%

Loan to value Ja 70,7% 72,9% 66,1% 67,9%

Vermogensniveau Nee 20,8% 20,2% 19,0% 18,3%

Current ratio Nee 1,38 1,31 0,96 1,11

Aantal instellingen 193 186 188 182



Alleen de DSCR voldoet op totaalniveau aan de norm.

•  Realiseer de transitie van alles doen naar selectieve profilering. 
Door overheidsbeleid en inkoopbeleid van zorgverzekeraars treedt 
momenteel een herverdeling van de zorg op: de generalistische zorg 
moet zoveel mogelijk door of in de eerste lijn worden uitge voerd, 
terwijl de dure specialistische zorg juist boven regio naal moet worden 
uitgevoerd. Specialisatie dwingt zorgorganisaties tot een vorm van 
selectieve profilering. 

•  Zet in op samenwerking en shared services. GGZ-organisaties hebben 
te maken met een nieuw speelveld van belangen van gemeenten, 
woningbouwcorporaties en zorginkoop. De GGZ moet strategische 
samenwerkingsrelaties aangaan met eerste- en derdelijnszorg. 
Nieuwe samenwerkingsconstructies zoals ander halvelijnszorg en 
shared services kunnen helpen bij performance verbetering.

•  Besef dat ICT en technologie aard en inhoud van het zorgaanbod 
veranderen. De zorg moet waar mogelijk ambulant worden geboden 
en het aantal bedden gaat fors omlaag. E-Health en ICT-toe pas singen 
voor zorg op afstand hebben veel potentie om de zorg efficiënter en 
effectiever te maken en bovendien aantrekkelijker voor de cliënt. 

•  Kies voor een strategie van operational excellence. Onder financiële 
druk gaat het zorgaanbod veranderen: meer zorg met minder geld, 
luidt het devies. De nadruk komt te liggen op operational excellence 
door onder andere de zorg te standaardiseren en protocolleren.  
Dat biedt mogelijkheden om zorgprocessen efficiënter te organi seren 
en de beschikbare capaciteit van behandelaren, bedden en vierkante 
meters beter te benutten. De middelen hiervoor zijn de introductie 
van zorgpaden, evidenced based behandelmethodes en inzicht in 
tijdsbesteding en kosten van zorgtrajecten.

Contact: drs. Marieke Poelen RA, Partner, +31 88 407 46 48, marieke.poelen@nl.ey.com
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De indicatoren voor rente- en aflossingscapaciteit voor de GGZ-instellingen 
zijn in 2016 verslechterd. Evenals vorig jaar komen de ICR en de Net debt 
/ EBITDA onder de norm uit. De DSCR voldoet weliswaar op totaalniveau, 
maar op instellingsniveau is dat steeds vaker niet het geval.  
In toenemende mate zien wij dat deze convenant afspraak op dit aspect 
met de bank doorbroken wordt. De zichtbaar dalende trend sinds 2013 
alsmede de hogere eisen van de bank (soms wel tot 2,0) dragen hieraan 
bij. Waivers van de bank zijn dan noodzakelijk en dat leidt tot latere 
deponeringen, maar ook tot toelichtende paragrafen in de controle-
verklaringen van de accountant. En niet in de laatste plaats opslagen 
voor de kredietfinanciering.

6.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit GGZ

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 1,75 1,87 2,00 2,09

ICR Ja 1,39 1,79 1,26 1,43

Net debt / EBITDA Ja 3,57 3,79 4,91 4,77

Aantal instellingen 193 186 188 182



Rendement 2016 weer op niveau  
mede door TAJ-bijdragen.
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Over de gehele linie scoren de jeugdzorginstellingen in 2016 
beduidend beter op de ratio’s van de stresstest. Dit is het geval  
omdat zowel de rendementen als de ICR beter zijn. Hierbij dienen  
we overigens een kanttekening te maken. Er zijn minder jeugdzorg-
instellingen dan vorig jaar die hun jaarrekeninggegevens hebben 
gedeponeerd. Daardoor is het aantal onderzochte jeugdzorg instel lingen 
gedaald van 69 naar 41. Kennelijk hebben jeugdzorginstellingen in 
toenemende mate moeite om de jaarrekening tijdig te deponeren.  
Wij verwachten daarom dat het uiteindelijke rendement nog verder zal 
dalen als alle andere instellingen ook gedeponeerd hebben.

Resultaten stresstest jeugdzorg op instellingsniveau

7. Jeugdzorg

7.1 Stresstest

 Score
2016: 19,5% instellingen ≤ 3        
2015: 29,0% instellingen ≤ 3        
2014: 28,6% instellingen ≤ 3  
2013: 26,5% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde jeugdzorg

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 1,5% 0,8% 1,7% 1,9% >1.5% × 
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
35,8% 29,6% 23,2% 22,4% >20% √

Loan to value 53,9% 64,6% 73,1% 67,6% <70% √ 
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

4,47 3,03 2,61 3,80 >1.30 √
ICR 6,22 1,69 4,86 3,69 >2 √
Net debt / EBITDA -2,20 -2,02 0,09 0,97 <3.5 √
Stresstestscore 5 4 5 6 6



Rendement is terug op het niveau van  
voor de decentralisatie.
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7.2 Resultaat en performance 

Rendement
Het rendement is gestegen en is weer terug op het niveau van voor  
de decentralisatie. De jeugdzorginstellingen hebben over 2016 een 
positief resultaat behaald van gemiddeld € 0,5 miljoen. Het gemiddelde 
rendement wordt wel gedrukt door een instelling met een verlies van 
bijna € 6,0 miljoen.

Het verbeterde rendement komt vooral doordat slechts 3 van de 41 
instellingen over 2016 rode cijfers hebben geschreven. Dit kan het gevolg 
zijn van het feit dat bij veel jeugdzorginstellingen de commu ni catie en 
bedrijfsvoering inmiddels beter is afgestemd op de nieuwe financiering 
door gemeenten, maar ook zien we nagekomen bijdragen van de Transitie-
autoriteit Jeugd (TAJ) die het resultaat 2016 in positieve zin hebben 
beïnvloed terwijl de kosten soms al eerder zijn gemaakt. Wat het daad-
werkelijke operationele rendement over 2016 is geweest blijft daarom 
de vraag.

Personeelskosten
De verhouding tussen de personeelskosten en de opbrengsten zijn 
gedaald. Wij verwachten dat met de late deponeringen dit kengetal 
nog zal stijgen tot ongeveer het niveau van vorig jaar.

Rendement
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Resultaat en performance jeugdzorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 1,5% 0,8% 1,7% 1,9%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 3,6% 3,3% 4,8% 5,3%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 70,8% 72,1% 70,6% 71,1%

Aantal instellingen 41 69 42 49



Zowel solvabiliteit als vermogensniveau en  
liquiditeit laten een verbetering zien.
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7.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit
Ten opzichte van 2015 stijgt de solvabiliteit verder. Gemiddeld genomen 
voldoen de instellingen aan de gestelde normen voor solvabiliteit.  
Wat opvalt is dat twee instellingen hun langlopende schulden significant 
hebben afgelost (circa € 45 miljoen) waardoor de gemiddelde solva biliteit 
is gestegen. Ook de toenemende mate van bevoorschotting van de zorg 
door gemeenten draagt bij aan een lager balanstotaal en daarmee betere 
solvabiliteit. Dat neemt niet weg dat de financiering van de onderhanden 
trajecten de grootste uitdaging is voor jeugdzorg instel lingen. De bank-
tegoeden zijn over het algemeen zeer beperkt en ook toelichtende 
paragrafen inzake onzekerheden omtrent de continuiteit in de controle-
verklaringen blijven voorkomen.

Vermogensniveau
Dankzij de positieve resultaten over 2016 en de (beperkte) stijging van de 
opbrengsten is het vermogensniveau gestegen van 17,2% naar 20,2%. 
Hiermee voldoet de sector aan de norm van 15% die het Waarborgfonds 
voor de Zorgsector stelt. 

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van de instellingen is verder gestegen tot 1,8.  
Voldoende liquiditeit blijft echter, gegeven de beperkte bevoorschotting, 
een belangrijk aandachtspunt. 
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Financiële positie en structuur jeugdzorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 35,8% 29,6% 23,2% 22,4%

Loan to value Ja 53,9% 64,6% 73,1% 67,6%

Vermogensniveau Nee 20,2% 17,2% 14,0% 13,6%

Current ratio Nee 1,80 1,74 1,28 1,43

Aantal instellingen 41 69 42 49



Hoewel de sector voldoet aan de normen  
blijven liquiditeitsproblemen aanhouden.

•  Houd de opgaande lijn vast. Veel jeugdzorginstellingen hebben  
hun financiële resultaten in 2016 aanzienlijk verbeterd en veelal 
hebben ze zwarte cijfers geschreven. Een jaar eerder was dit  
beeld beduidend anders. 

•  Richt een treasuryfunctie in en stel kortetermijn cashflow-
prognoses op.

•  Blijf kritisch kijken naar de liquiditeitspositie, financierings moge lijk  -
heden en kredietfaciliteiten om tegenvallende budgetafspraken 
(in prijs en volume) voor 2017 en daarna op te vangen. 

•  Verbeter het rendement structureel . Hoewel het rendement op orde 
lijkt, is deze beïnvloed door TAJ-bijdrage. Deze eenmalige en tijdelijke 
middelen houden echter op.

Contact: Steven van Aerde MSc RA, Manager, +31 88 407 61 94, steven.van.aerde@nl.ey.com
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Juist door de forse aflossingen op langlopende schulden in de sector 
zijn de financiële lasten gedaald. Bij een beperkt stijgende lijn in de 
bedrijfsresultaten leidt dit ertoe dat de ICR fors is gestegen. 
Instellingen zijn immers beduidend beter in staat om de (lagere) 
rentelasten te dekken met (hogere) bedrijfsresultaten. 
Jeugdzorginstellingen kunnen hierdoor goed aan hun rente- en aflos sings-
verplichtingen te voldoen. Dat neemt niet weg dat door de beperkte 
bevoorschotting door gemeentes er nog steeds sprake is van liquidi-
teitsproblemen aangezien ook de banken dit niet financieren.

De DSCR geeft aan hoeveel vreemd vermogen gedragen kan worden 
door de operationele kasstroom. Over het algemeen eisen financiers 
een minimale DSCR van 1,2 tot 1,5. In de jeugdzorg is de DSCR verder 
toegenomen tot 4,47. 

7.4 Rente- en aflossingscapaciteit 

Aanbevelingen
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Rente- en aflossingscapaciteit jeugdzorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 4,47 3,03 2,61 3,80

ICR Ja 6,22 1,69 4,86 3,69

Net debt / EBITDA Ja -2,20 -2,02 0,09 0,97

Aantal instellingen 41 69 42 49



Financiële positie en structuur blijven 
onveranderd sterk.
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Uit de stresstest blijkt dat de RIBW’s de transitie van de AWBZ naar de 
Wmo vooralsnog goed hebben doorstaan. Alle RIBW’s beschikken over 
voldoende liquide middelen die bij veel instellingen vele malen hoger zijn 
dan de langlopende schulden. Het rendement over 2016 is fors lager dan 
voorgaande jaren door hogere personeelskosten en inzet van derden. 
De effecten van de decentralisatie lijken daarmee nu voor het eerst 
zichtbaar. Wij verwachten in de komende jaren nog verdere effecten 
hiervan door andere vormen van zorg (ondersteuning en begeleiding van 
kwetsbare mensen) die een drukkend effect hebben op de gemiddelde 
tarieven en gepaard gaan met investeringen om te innoveren en samen-
werkingsvormen te onderzoeken.

Hoogste categorie
De verdeling van instellingen over de scores laat zien dat de meeste 
instellingen opnieuw in de hoogste categorie (5/6) scoren. De reden  
dat twee instellingen lager dan 5 scoren, komt met name doordat het 
rendement lager is dan 1,5% als gevolg van doorgevoerde reorganisaties.
Er zijn in 2016 slechts 2 instellingen met een score van 3 of minder. 
Dat is het laagste van alle subsectoren.

Resultaten stresstest RIBW op instellingsniveau

8. Regionale instellingen voor beschermd wonen

8.1 Stresstest

 Score
2016: 11,8% instellingen ≤ 3        
2015: 0,0% instellingen ≤ 3        
2014: 0,0% instellingen ≤ 3  
2013: 17,6% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde RIBW

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 2,6% 5,2% 3,9% 5,6% >1.5% √ 

Solvabiliteit
Financiële positie en structuur

65,8% 63,0% 59,9% 58,1% >20% √
Loan to value 21,3% 24,0% 26,4% 26,9% <70% √ 
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

12,13 11,95 16,15 14,74 >1.30 √
ICR 12,76 19,21 16,13 20,21 >2 √
Net debt / EBITDA -5,58 -3,93 -3,95 -2,79 <3.5 √
Stresstestscore 6 6 6 6 6



Effecten decentralisatie voor het eerst  
zichtbaar in rendement.
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8.2 Resultaat en performance 

Rendement
Het rendement over 2016 is gehalveerd ten opzichte van 2015.  
Het lagere rendement 2014 is het gevolg van een omvangrijke bijzondere 
waardevermindering van één RIBW-instelling. Zonder deze afboeking was 
het rendement over 2014 vergelijkbaar met dat van 2013 en 2015.  
De resultaten over 2016 zijn verslechterd door met name hogere 
kosten voor personeel, zowel in loondienst als ingehuurd. Een hoger 
ziekteverzuim, het invoeren van zelfsturende teams en het (verder) 
implementeren van het elektronisch cliëntendossier hebben geleid  
tot hogere personele kosten. In 2016 is er slechts één instelling met 
een beperkt negatief resultaat. De overige instellingen scoren een 
rendement dat ligt tussen de 0,2% en 6,9%. 

Waren er over 2015 twee instellingen die een bijzondere waarde-
vermindering op de materiële vaste activa hebben verantwoord voor  
in totaal € 0,5 miljoen, in 2016 hebben drie instellingen afboekingen 
gedaan voor een totaalbedrag van € 3,5 miljoen. 

Personeelskosten
De personeelskosten uitgedrukt als percentage van de opbrengsten zijn in 
2016 meer gestegen dan voorgaande jaren als gevolg van reorganisaties 
en inhuur van derden.

Rendement

Personeelskosten in % van de opbrengsten
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Resultaat en performance RIBW

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 2,6% 5,2% 3,9% 5,6%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 5,6% 7,9% 8,4% 9,5%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 65,2% 63,0% 62,2% 61,7%

Aantal instellingen 17 17 15 17



Transitie en decentralisatie tasten  
financiële positie nog niet aan.
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8.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit
Ook in 2016 is de solvabiliteit van RIBW’s gestegen en blijven zij op 
die ratio koploper in de zorgsector. Doordat vorderingen uit hoofde 
van bekostiging van voorgaande jaren in 2016 veelal zijn afgewikkeld 
en het facturatie- en betalingsproces met gemeenten beter is ingericht, 
dalen de vorderingen en stijgen de liquide middelen.

Vermogensniveau
Door de goede resultaten is het vermogen van RIBW’s in 2016 verder 
toegenomen. Het door de meeste RIBW’s gehanteerde uitgangspunt dat 
het eigen vermogen minimaal 25% van de opbrengsten moet bedragen, 
wordt ook in 2016 ruimschoots gehaald.

Loan to value
De leverage laat zien dat slechts 21,3% van de materiële vaste activa 
met langlopend vreemd vermogen is gefinancierd. Dit is het laagst in 
vergelijking tot de andere subsectoren. Door de  goede vermogenspositie 
is het mogelijk om deze materiële vaste activa deels met eigen vermogen 
te financieren, wat past bij de lijn die vreemdvermogensverschaffers 
steeds vaker kiezen.

Liquiditeit
De current ratio is in 2016 verder toegenomen tot 3,52 en bedraagt ruim 
het dubbele van de zorgsector als geheel (1,35). Het gemiddelde bank-
saldo bij de instellingen bedraagt eind 2016 € 18,7 miljoen. Dit saldo is 
licht gedaald ten opzichte van 2015, toen het nog € 19,0 miljoen bedroeg. 
Dit lijkt comfortabel, maar als we het uit drukken in totale opbrengsten is 
dit iets meer dan vier maanden financiering. Gezien de omvang van de 
liquide middelen en de lage rentestand blijft het van belang om op dit 
punt een langetermijn visie te ontwikkelen.

Solvabiliteit
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Financiële positie en structuur RIBW

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 65,8% 63,0% 59,9% 58,1%

Loan to value Ja 21,3% 24,0% 26,4% 26,9%

Vermogensniveau Nee 47,4% 45,3% 39,0% 37,4%

Current ratio Nee 3,52 3,42 2,10 2,95

Aantal instellingen 17 17 15 17



RIBW’s hebben hun huishoudboekje op orde.

Speel tijdig in op de volgende ontwikkelingen:
•   Meer mensen gaan zelfstandig wonen en zullen intensief 

ambulant begeleid gaan worden.
•  Beëindiging Wlz Overgangsrecht (Regeling Wlz-indiceerbaren)  

in 2017.
•  Vergrijzing van doelgroepen.
•  Verdere afbouw van GGZ-bedden waardoor mensen intensiever  

in de thuissituatie behandeld gaan worden.
•   Complexiteit neemt toe door meervoudige problematiek van 

cliënten, veelal in combinatie met verslaving, licht verstandelijke 
beperking, autisme en/of gedragsstoornissen.

•  Verdere experimenten persoonsvolgende bekostiging in de Wlz.

•  De uitkomsten van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen 
(commissie Dannenberg) in de vorm van het rapport ‘Van 
beschermd wonen naar een beschermd thuis’, waarin het 
volgende wordt geadviseerd:

 -  Sociale inclusie: de doelgroep van beschermd wonen zoveel 
mogelijk in gewone woningen en wijken begeleiden en onder-
steunen, gericht op herstel en zelfredzaamheid.

 -  Invoeren van een nieuw, objectief verdeelmodel waarbij de 
middelen voor beschermd wonen over alle gemeenten worden 
verdeeld, in plaats van via de centrumgemeenten.

Dit vraagt om een aangepast vastgoed- en personeelsbeleid dat 
toekomstbestendig is.

Contact: drs. Gilbert den Brok RA, Director, +31 88 407 61 63, gilbert.den.brok@nl.ey.com
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De DSCR en ICR van de RIBW’s zijn fors hoger dan de norm en ze zijn 
het hoogst van alle zorginstellingen. De net debt/ EBITDA is als enige 
van alle zorginstellingen negatief. Dit komt omdat de RIBW’s per saldo 
een negatieve nettoschuld hebben. Oftewel: zij bezitten meer vorderingen 
dan schulden. De instellingen zijn daarom al jaren heel goed in staat 
om aan hun rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

8.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit RIBW

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 12,13 11,95 16,15 14,74

ICR Ja 12,76 19,21 16,13 20,21

Net debt / EBITDA Ja -5,58 -3,93 -3,95 -2,79

Aantal instellingen 17 17 15 17



Stresstest score blijft 6.

38 |  Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017

De meeste kengetallen in de stresstest laten een daling zien ten 
opzichte van 2015, maar alle kengetallen voldoen nog steeds aan de 
normen zoals dat ook over 2015 en 2014 het geval was. 

Het aandeel individuele instellingen met een stresstestscore van 6 is in 
2016 afgenomen, van 52,4% naar 44,4%. Circa 24% van de instellingen 
behaalt een score van 0, 1 of 2 (2015: 17,9%).

Resultaten stresstest gehandicaptenzorg op instellingsniveau

9. Gehandicaptenzorg

9.1 Stresstest

 Score
2016: 24,9% instellingen ≤ 3        
2015: 17,9% instellingen ≤ 3        
2014: 15,8% instellingen ≤ 3  
2013: 24,4% instellingen ≤ 3
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Stresstest sectorgemiddelde gehandicaptenzorg

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance 1,6% 2,1% 2,1% 1,3% >1.5% √ 
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
34,5% 33,9% 32,5% 29,8% >20% √

Loan to value 55,4% 54,4% 54,0% 54,9% <70% √ 
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

2,59 2,94 2,85 2,45 >1.30 √
ICR 2,45 2,75 2,58 1,98 >2 √
Net debt / EBITDA 1,45 1,47 1,55 2,31 <3.5 √
Stresstestscore 6 6 6 4 6



De gehandicaptenzorg ziet rendement dalen door 
nabetaling ORT over verlofdagen.
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9.2 Resultaat en performance 

Rendement
Het rendement over 2016 is gedaald door onder meer de nabetaling 
ORT over de opgenomen verlofdagen over de periode 2012 tot en met 
2016. Of deze effecten volledig in alle jaarrekeningen zijn opgenomen 
is niet duidelijk vanwege de late totstandkoming van de nieuwe cao  
(mei 2017). Het hoogste resultaat bedraagt € 8,5 miljoen en het laagste 
€ 4,2 miljoen negatief.

Personeelskosten
De personeelskosten als percentage van de opbrengsten laten al jaren 
een stabiel beeld zien, dit is in 2016 niet gewijzigd. Een lichte stijging van 
de kosten is het gevolg van de nabetaling van de ORT over vakantiedagen.

 

Rendement
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Resultaat en performance gehandicaptenzorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja 1,6% 2,1% 2,1% 1,3%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 7,8% 8,9% 9,2% 8,5%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 69,1% 68,3% 68,1% 68,8%

Aantal instellingen 170 168 158 164



Financiële positie neemt ook dit jaar  
weer geleidelijk toe.
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9.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit
De sterke financiële positie van de sector is in 2016 verder verbeterd 
tot 34,5%. Er zijn nog vijf relatief kleine instellingen met een negatief 
eigen vermogen. De gemiddelde solvabiliteit voldoet in ruime mate aan 
de norm van 20% die banken stellen.

Loan to value
De leverage laat zien dat slechts 55,4% van de materiële vaste activa 
met langlopend vreemd vermogen is gefinancierd. Dit is relatief laag in 
vergelijking met andere subsectoren. Door de relatief goede vermogens-
positie is het in de gehandicaptenzorg mogelijk om deze materiële vaste 
activa deels met eigen vermogen te financieren. Bankiers gaan bij het 
verstrekken van financieringen voor investeringen in toenemende mate 
uit van eigen inbreng van financiering.

Vermogensniveau
Het gemiddelde vermogensniveau (eigen vermogen als percentage van 
de opbrengsten) van de instellingen is toegenomen naar 28,2% en is 
daarmee verbeterd en voldoet het vermogensniveau in ruime mate aan 
de door het Waarborgfonds voor de Zorgsector gestelde norm van 15%.

Liquiditeit
De current ratio in de gehandicaptenzorg liep tot en met 2014 achter bij 
andere subsectoren. Daarna is de liquiditeit fors verbeterd, tot 1,40 in 
2016. Dit niveau ligt in lijn met het beeld dat andere onderdelen van de 
zorgsector laten zien. 
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Financiële positie en structuur gehandicaptenzorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 34,5% 33,9% 32,5% 29,8%

Loan to value Ja 55,4% 54,4% 54,0% 54,9%

Vermogensniveau Nee 28,2% 27,9% 25,4% 23,5%

Current ratio Nee 1,40 1,30 0,87 1,00

Aantal instellingen 170 168 158 164



Gehandicaptenzorg kan prima aan financiële 
verplichtingen voldoen.

•  Maak het verschil door eHealth succesvol te implementeren. 
Cliënten en familieleden verwachten steeds meer inzicht in het 
behandelings proces, waarin de inzet van domotica en robotica 
verder zal toenemen. Investeren in de ICT-infrastructuur is daarmee 
noodzakelijk.

•  Sorteer voor op een gezonde en positieve zorgexploitatie aangezien 
de overwinsten op vastgoed naar verwachting zullen verdwijnen. 
Hoewel de NZa heeft aangekondigd dat de NHC-tarieven in 2018 
nog niet onderhandelbaar worden, kan de aangekondigde korting 
in 2019 alsnog aan de orde zijn. Dat zal afhangen van de formatie-
besprekingen. We adviseren de verschillende scenario’s ten aanzien 
van de NHC zorgvuldig uit te werken.

Contact: Wouter Reuvers MSc RA, Senior manager, +31 88 407 40 01, wouter.reuvers@nl.ey.com
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De rente- en aflossingscapaciteit van de sector gehandicaptenzorg is 
erg goed. De DSCR geeft aan hoeveel vreemd vermogen gedragen kan 
worden door de operationele kasstroom. Over het algemeen eisen 
financiers een minimale DSCR van 1,2 tot 1,5. In de 
gehandicaptenzorg is de DSCR gedaald, maar blijft de ratio ruim 
boven de minimale norm.

9.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit gehandicaptenzorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 2,59 2,94 2,85 2,45

ICR Ja 2,45 2,75 2,58 1,98

Net debt / EBITDA Ja 1,45 1,47 1,55 2,31

Aantal instellingen 170 168 158 164



Nabetaling ORT over verlofdagen zorgt  
voor negatief rendement.
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De uitkomsten van de stresstest voor de ouderenzorg zijn verslechterd. 
Vijf van de zes kengetalen laten een teruggang zien en liggen dichter op 
de norm. In 2016 is het rendement verder verslechterd en zelfs negatief 
geworden. Dit is voornamelijk het gevolg van de effecten van de nieuwe 
cao, de nabetaling van ORT over de jaren 2012 tot en met 2016 en de 
eenmalige uitkering van 1,2% in december 2016.

De verslechterde uitkomst van de stresstest is ook te zien in bij individuele 
instellingen. Het aantal instellingen met een score van 6 en 5 is gedaald, 
terwijl het aantal instelling met een score van 2 en 3 is toegenomen.

Resultaten stresstest VVT op instellingsniveau

10. Verpleging, verzorging en thuiszorg

10.1 Stresstest

 Score
2016: 39,1% instellingen ≤ 3        
2015: 31,2% instellingen ≤ 3        
2014: 31,0% instellingen ≤ 3  
2013: 31,7% instellingen ≤ 3

% instellingen

0 1 2 3 4 5 6

35%

30%

25%

5%

10%

15%

20%

0%

2015 2014 20132016

Stresstest sectorgemiddelde Verpleging, verzorging en thuiszorg

Ratio's Categorie 2016 2015 2014 2013 Norm Test 

Rendement Resultaat en performance -0,2% 0,7% 1,6% 1,5% >1.5% ×
Solvabiliteit

Financiële positie en structuur
32,3% 32,4% 30,8% 29,1% >20% √

Loan to value 61,9% 62,5% 62,8% 63,6% <70% √ 
DSCR

Rente- en aflossingscapaciteit

1,61 1,86 2,28 2,11 >1.30 √
ICR 0,80 1,43 1,92 1,83 >2 ×
Net debt / EBITDA 2,73 2,55 2,08 2,61 <3.5 √
Stresstestscore 4 4 5 4 6



Rendement en EBITDA dalen voor  
tweede jaar op rij.
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10.2 Resultaat en performance 

Rendement
De ouderenzorg instellingen hebben over 2016 een gezamenlijk resultaat 
geboekt van € 37,5 miljoen negatief. Dit is € 143,2 miljoen minder dan 
het resultaat over 2015 (€ 114,2 miljoen positief). Belangrijkste effect is 
de eerder genoemde nabetaling van de ORT over de opgenomen vakantie 
dagen over de periode 2012 tot en met 2016 alsmede de eenmalige 
uitkering van 1,2% in december 2016.

De omzet in de ouderenzorg is als gevolg van de dalende productie-
afspraken en de tariefdruk met circa 3,1% gedaald. De instellingen hebben 
maatregelen genomen om de bedrijfskosten in lijn te brengen met de 
dalende omzet. Dit is echter niet met dezelfde omvang gelukt. Zo zijn 
de bedrijfskosten met circa 2,1% gedaald en de personeels kosten met 
1,0%. De lagere daling van de personeelskosten is mede ingegeven door 
de nabetaling van de ORT. Daarnaast hebben de ouderen zorg instellingen 
de schade deels beperkt door lagere afboekingen op vastgoed. Deze zijn 
in 2016 gedaald tot circa € 13 miljoen (2015 circa € 38 miljoen). 

Personeelskosten in % van de opbrengsten
De personeelskosten als percentage van de omzet zijn in de afgelopen 
jaren redelijk stabiel, maar stijgen als gevolg van de nabetaling van de ORT.

 

Rendement

Personeelskosten in % van de opbrengsten
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Resultaat en performance Verpleging, verzorging en thuiszorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Rendement Ja -0,2% 0,7% 1,6% 1,5%

EBITDA in % van de opbrengsten Nee 6,1% 7,4% 8,5% 8,2%

Personeelskosten in % van de opbrengsten Nee 72,8% 71,3% 70,1% 70,5%

Aantal instellingen 469 463 427 459



De financiële positie neemt iets af door  
het negatieve resultaat.
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10.3 Financiële positie en structuur

Solvabiliteit
De sector ouderenzorg heeft een relatief goede vermogenspositie  
die in 2016 nagenoeg stabiel is gebleven. De solvabiliteit daalt licht 
door het negatieve rendement over 2016, maar ligt nog steeds ruim 
boven de door de banken gestelde norm van 20%. De ratio loan to 
value, de mate waarin de materiële vaste activa met langlopend 
vreemd vermogen is gefinancierd, daalt licht ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Deze dalende trend is reeds jaren zichtbaar als 
gevolg van afnemende investeringen die hun oorsprong vinden in 
scheiden van wonen en zorg.

Vermogensniveau
Het vermogensniveau bedraagt over 2016 27,6% en voldoet daarmee 
in ruime mate aan de door het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
gestelde norm van 15%.

Liquiditeit
De liquiditeit is in 2016 nagenoeg onveranderd.
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Financiële positie en structuur Verpleging, verzorging en thuiszorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit Ja 32,3% 32,4% 30,8% 29,1%

Loan to value Ja 61,9% 62,5% 62,8% 63,6%

Vermogensniveau Nee 27,6% 28,0% 25,6% 24,1%

Current ratio Nee 1,36 1,33 1,07 1,17

Aantal instellingen 469 463 427 459



Slechtere resultaten resulteren in een verminderde 
rente- en aflossingscapaciteit.

•    Bouw de extramurale zorg verder uit. Met de scheiding van wonen en 
zorg gaat de ouderenzorg de komende jaren ingrijpend veranderen. 
Dit vereist een volstrekt ander businessmodel dan in de oude, volledig 
intramurale situatie. De vraagt rijst ook of de traditionele verpleeg-
huizen zich hierop moeten richten of deze thuiszorg overlaten aan 
de thuiszorginstellingen. Samenwerken in de keten wordt hierdoor 
nog belangrijker.

•  Zorg ervoor dat de personele capaciteit en kwaliteit aansluiten bij 
de doelgroepen, nu en in de toekomst. De verwachting is dat de 
zorg zwaarte van cliënten zal toenemen. Mogelijk kan de door de 
staatssecretaris van VWS toegezegde extra € 400 miljoen op dit 
punt een bijdrage leveren.

•  Voer aanpassingen in het vastgoedbeleid door. De ontwikkeling dat 
cliënten langer thuis (moeten) blijven wonen en de opname duur 
wordt verkort, maken dit noodzakelijk.

•  Zet de organisatie met de inzet van ICT en technologie op voor-
sprong. Met het oog op een betere kwaliteit van wonen en leven 
vormt de inzet van domotica en smart health een cruciaal punt. 
Een juiste implementatie zorgt bovendien voor een kostendaling.

•  Sorteer voor op een gezonde en positieve zorgexploitatie aangezien 
de overwinsten op vastgoed naar verwachting zullen verdwijnen. 
Hoewel de NZa heeft aangekondigd dat de NHC-tarieven in 2018 
nog niet onderhandelbaar worden, kan de aangekondigde korting in 
2019 alsnog aan de orde zijn. Dat zal afhangen van de formatie-
besprekingen. We adviseren de verschillende scenario’s ten aanzien 
van de NHC zorgvuldig uit te werken. 

Contact: Wouter Reuvers MSc RA, Senior manager, +31 88 407 40 01, wouter.reuvers@nl.ey.com
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De DSCR is een indicator van de hoeveelheid vreemd vermogen die 
gedragen kan worden door de operationele kasstroom. Deze kent een 
door de banken gehanteerde norm van 1,3. Ondanks de verslechtering 
van dit kengetal blijft de sector ouderenzorg boven deze norm.  
De dalende lijn is echter wel zorgelijk.

De ICR geeft weer in hoeverre instellingen de interestlasten kunnen 
voldoen. Banken hanteren een norm van 2. Dit kengetal verslechtert 
als gevolg van de sterkere daling van de resultaten over 2016 en blijft 
daarmee ver onder de norm.

10.4 Rente- en aflossingscapaciteit 
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Rente- en aflossingscapaciteit Verpleging, verzorging en thuiszorg

Ratio’s Stresstest ratio? 2016 2015 2014 2013

DSCR Ja 1,61 1,86 2,28 2,11

ICR Ja 0,80 1,43 1,92 1,83

Net debt / EBITDA Ja 2,73 2,55 2,08 2,61

Aantal instellingen 469 463 427 459
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Ratio’s en afkortingen

Begrippen
DSCR = Debt Service Coverage Ratio
ICR = Interest Coverage Ratio
EBIT = Earnings before interest and taxes
  Bedrijfsresultaat  
  (totaal opbrengsten -/- totaal bedrijfskosten) 
EBITDA =  Earnings before interest, taxes, depreciation  

and amortization
  Bedrijfsresultaat +/+ afschrijvingen  +/+ bijzondere  
  waardeverminderingen
Net debt =  Langlopende schulden +/+ schulden kredietinstellingen 

+/+ aflossingsverplichting -/- Liquide middelen  

Informatie
Benchmarkrapport op maat
Naast deze Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 met de uitkomsten voor de gehele zorgsector in Nederland, 
hebben wij ook financiële benchmarks op instellingsniveau ontwikkeld. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om 
een specifiek op maat gemaakte benchmarkrapportage kosteloos bij ons op te vragen.

De kenmerken van onze benchmarks op een rij:
•  Vergelijking van uw instelling met de (sub)sector.
•  Vergelijking van uw instelling met verschillende omvangscriteria in aansluiting op de NVTZ-omzetklassen.
•  Vergelijking van uw instelling met de provincie waarin u actief bent.
•  Vergelijking van uw instelling met een selecte groep instellingen, zogenoemde peers (maximaal vijf instellingen).

Voor het samenstellen van deze rapportages hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens van DigiMV.
Wij bieden onze benchmarks geheel kosteloos aan. Heeft u interesse in een dergelijke benchmark? Laat ons dit weten 
via health.care@nl.ey.com. In een persoonlijk gesprek komen wij deze rapportage graag aan u toelichten. Wij wensen u 
veel leesplezier en nieuwe inzichten.

EY sector Health Care
Health.Care@nl.ey.com
+31 88 407 40 55

Subsectoren
UMC = Universitaire Medische Centra
TKZ = Topklinische Ziekenhuizen
AZ = Algemene Ziekenhuizen
REV = Revalidatie instellingen
ZBC = Zelfstandige behandelcentra
GGZ =  Geestelijke Gezondheidszorg
JZ =  Jeugdzorg
RIBW = Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen
GHZ = Gehandicaptenzorg
VVT =  Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Ratio’s Categorie Formule Norm Stresstest?

Rendement 
Resultaat  
en performance

Nettoresultaat / opbrengsten >1.5% Ja

EBITDA ratio EBITDA / opbrengsten Sector afhankelijk Nee

Personeelskosten Personeelskosten / opbrengsten Sector afhankelijk Nee

Solvabiliteit 

Financiële positie  
en structuur

Eigen vermogen / totaal vermogen >20% Ja

Loan to Value Langlopende schulden / materiele vaste activa <70% Ja

Vermogensniveau Eigen vermogen / opbrengsten >15% Nee

Current ratio Vlottende activa / kortlopende schulden >1.0 Nee

DSCR
Rente-  
en aflossingscapaciteit

EBITDA  / (rentelasten + aflossingen) >1.3 Ja

ICR EBIT / rentelasten >2 Ja

Net debt / EBITDA Nettoschuld  / EBITDA <3.5 Ja
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EY is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance, tax, transaction en 
advisory services. Met de inzichten en de hoogwaardige diensten die wij bieden, 
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