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FINANCIËN

In hetzelfde jaar dat het nieuwe zorgstelsel zijn 

intrede deed, overleed de econoom Milton Fried-

man, de grondlegger van het neoliberale concept, 

gericht op zoveel mogelijk privatiseren en zo weinig 

mogelijk staatsbemoeienis. Een erfenis die, zoals 

voor veel overheidsdiensten die geprivatiseerd 

zijn, vooralsnog niet het succes bracht dat was 

voorgespiegeld. Het concept ook dat ten grondslag 

lag aan het nieuwe zorgstelsel. Sinds 2006 is er 

sprake van gereguleerde marktwerking in de zorg. 

De overheid trad terug. Inmiddels maken zorgver-

zekeraars en zorginstellingen afspraken over prijs, 

hoeveelheid en kwaliteit van de zorg. Aan de zijlijn 

zien toezichthouders erop toe dat concurrentie 

tussen zorgaanbieders zich kan ontwikkelen en 

kwaliteit gewaarborgd blijft. Particuliere investeer-

ders werden het antwoord op het gezond maken 

van zorginstellingen. 

Faillissementen	en	andere	bijwerkingen

Aanvankelijk lijkt het te werken. Zorgondernemers 

willen best investeren in zorgketens. Voorstanders 

De	faillissementen	van	het	Slotervaartziekenhuis	en	de	IJsselmeerziekenhuizen	
zijn	een	zoveelste	barst	in	het	ooit	bejubelende,	maar	inmiddels	met	scepsis	
omringde	zorgstelsel.	Hoe	is	de	huidige	stand	van	de	zorg	en	wat	kunnen	
cliëntenraden	ermee?

van het werken met privaat kapitaal propageren 

hun gelijk. De zorgondernemer zet zijn opmars 

stevig door. De huidige faillissementen van zieken-

huizen plaatsen diezelfde investeerder nu in een 

heel ander licht. Onderzocht wordt of betreffende 

bestuurder gehandeld heeft volgens de spelregels. 

Of er sprake was van handelen in strijd met de 

onafhankelijksheidsvoorwaarden van corporate 

governance. En of er sprake is van schuld aan 

de faillietgang. Dit zijn belangrijke vragen. Maar 

minstens zo noodzakelijk is het om te kijken naar 

onderliggende oorzaken. Willen we wel een zorg-

systeem dat ondernemers uitnodigt te investeren 

in een publieke organisatie als een ziekenhuis? Zij 

steken hun kapitaal immers niet uit liefdadigheid 

in zorginstellingen. Marktconforme vergoedingen, 

investeringen en rendementen horen daarbij. Winst 

maken in de zorg is - nog - niet mogelijk, maar 

investeerders zien een interessant verdienmodel 

in zorginstellingen. Explorerende ondernemers zijn 

creatief en kennen tal van manieren om hun on-

dernemingsbelangen te vestigen zoals in holdings, 

bv’s en andere werkmaatschappijen gelieerd aan 

zorginstellingen. 

Willen we dat publieke organisaties bestuurd  
worden als ondernemingen?

	 Kritische	rol	cliëntenraad	bij	financiën	zorginstelling

De cliëntenraad opereert in een complexe om-

geving waarin veel verschillende belangen een 

rol spelen. Daarvoor hoeft hij zelf geen financieel 

expert te zijn. De cliëntenraad kan kritische vragen 

stellen over de financiële stukken. 

Cliëntenraden van zorgaanbieders die in de afge-

lopen jaren failliet zijn gegaan, zeggen achteraf wel 

degelijk te hebben aangevoeld dat het financieel 

niet goed ging. Het is van belang om deze vermoe-

dens serieus te nemen en vragen te stellen over 

de verplichtingen die de zorgaanbieder aangaat 

en de risico’s die deze met zich meebrengen. Er 

zijn vaak ‘early warnings’ te vinden in de jaarstuk-

ken en in het ‘reilen en zeilen’ van de organi-

satie. Stel vragen hierover. Let op ‘gaten’ in de 

begroting, op oplopende schulden en op opname 

niet-declarabele zorg in de jaarrekening. Hoe staat 

het met voorschotten van zorgverzekeraars versus 

gerealiseerde kosten: staan er nog vorderingen bij 

zorgverzekeraars open waarover discussie is? Zijn 

er bv’s opgezet? In de jaarrekening moeten ver-

bonden partijen als nevenfuncties vermeld staan. 

Verhaal	achter	de	cijfers

Door het goed interpreteren van cijfers en ontwik-

kelingen in begroting en jaarrekening kan de cliën-

tenraad, eventueel bijgestaan door een financieel 

adviseur, een goed beeld krijgen van de financiële 

risico’s. Kengetallen als liquiditeit, rentabiliteit en 

solvabiliteit (weerstandsvermogen) zijn goede 

graadmeters voor de financiële gezondheid van 

een organisatie. In hoeverre wijken deze kengetal-

>

>>

len af van vorige jaren, en waar staat de organisa-

tie ten opzichte van sectorgemiddelden? 

Bepaalde zaken kunnen heel goed uit te leggen 

zijn. Ook voor verlies kan een plausibele verklaring 

zijn. Maar verliezen moeten niet te lang voortduren 

en het moet duidelijk zijn hoe de organisatie het tij 

wil keren. Het verhaal achter de cijfers is minstens 

zo belangrijk.

Kijkend naar grote investeringen is een belangrijke 

vraag of deze verband houden met de hoofdactivi-

teit, namelijk zorg verlenen. Of begeeft de zorgaan-

bieder zich op nieuwe, onbekende terreinen? Hoe 

nodig is dat en wat zijn de risico’s? Het is een goed 

teken wanneer miljoeneninvesteringen worden 

gedekt door het Waarborgfonds voor de Zorgsec-

tor (WFZ). Maar is dat niet het geval, dan doet de 

cliëntenraad er goed aan om bij de bestuurder te 

informeren wat daar de reden voor is. 

Van belang zijn ook de afspraken met zorgverzeke-

raars. Welke afspraken worden gemaakt over ver-

goedingen en contractvormen zoals lumpsum en 

omzetplafonds. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële 

consequenties wanneer de zorgaanbieder gecon-

fronteerd wordt met onverwachte groei? 

Neem geen genoegen met verklaringen die onlo-

gisch lijken. Vraag om verheldering. Het cijferwerk 

kan ingewikkeld zijn, maar het verhaal achter de 

cijfers moet de cliëntenraad kunnen volgen. Wan-

neer een duidelijke verklaring vanuit de organisatie 

uitblijft en de zorgen over de risico’s niet worden 
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Faillissementen - er waren er velen de afgelopen 

jaren - zijn niet het enige probleem in de zorg. De 

beschikbaarheid van de zorg staat sterk onder 

druk, de bureaucratie groeit, het personeelsaanbod 

krimpt en de wachtlijsten lopen op. De taak die 

de zorgconsument heeft gekregen om zijn zorg 

te regelen en te kiezen leidt tot een maatschap-

pelijke tweedeling omdat een grote groep mensen 

hiervoor onvoldoende gezondheidsvaardigheden 

blijkt te hebben of zorg mijdt door de financiële 

drempels. Herkaveling van de curatieve zorg is 

aan de orde van de dag. Er wordt gefuseerd uit 

kostenefficiëntie maar de omzetstijging vermindert 

intussen niet. 

De actuele situatie van de faillissementen en de 

dagelijkse praktijk in de organisatie van de zorg, 

laat zien dat de wens van ziekenhuizen om te 

kunnen samenwerken botst met de noodzaak te 

moeten concurreren. Oud-minister Ab Klink kaart 

op het congres ‘Betere zorg, netwerkzorg’ van het 

Radboudumc begin november 2018 op scherpe 

wijze aan dat kleine ziekenhuizen steeds meer 

hoogcomplexe zorg afstaan aan universitaire- en 

topklinische medische centra, maar dat deze 

grote ziekenhuizen geen basiszorg afstoten aan 

regionale ziekenhuizen. Maar de kritiek zou niet in 

eerste instantie de zorginstellingen moeten treffen, 

maar de bekostigingssystematiek van het zorgstel-

sel waar de heer Klink, minister van VWS van 2007 

tot 2010, zelf aan heeft meegewerkt. De financie-

ringssystematiek botst met de dagelijkse praktijk: 

ziekenhuizen geven behandelingen niet op als ze 

daarmee het risico lopen de begroting niet meer 

rond te krijgen en medisch personeel te verliezen. 

Vinger	aan	de	pols

Zorg als economische activiteit in het huidige 

zorgstelsel lijkt steeds meer een groot risico te zijn 

voor een gezonde en betere zorg. De hierboven 

genoemde kwalen zijn daar voorbeelden van. De 

patiënt is gebaat bij goede kwaliteit van zorg door 

samenwerking, kennisdeling, ziektepreventie, soli-

dariteit en gelijke kansen. Het is van belang om op 

verschillende niveaus de ontwikkelingen in de zorg 

kritisch te volgen en de problemen en incidenten in 

de context van een groter geheel te plaatsen. Op 

zorginstellingsniveau is het van groot belang om 

een vinger aan de pols te houden. Cliëntenraden 

spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen het 

beleid in hun instelling kritisch volgen en vanuit 

cliëntenperspectief beleidsinvloed uitoefenen. Het 

LSR zal met extra aandacht voor deze ontwikke-

lingen cliëntenraden ondersteunen bij hun werk, 

signalen inventariseren en deze op landelijk niveau 

onder de aandacht brengen van politiek en beleids-

makers.

weggenomen, is het raadzaam om onafhankelijk 

financieel advies in te winnen, eventueel gezamen-

lijk met de ondernemingsraad. 

Signalen

Ook organisatorisch kunnen er signalen zijn dat de 

zorgaanbieder er financieel niet goed voorstaat, 

zoals een opeenstapeling van ernstige incidenten 

zonder dat er effectief wordt ingegrepen. Het kan 

een veeg teken zijn wanneer het lang duurt voordat 

de jaarrekening openbaar wordt gemaakt. Deze 

moet jaarlijks voor 1 juni worden gedeponeerd. 

Om zeker te zijn dat signalen tijdig worden opge-

merkt en er adequaat wordt gehandeld, zijn be-

paalde ‘soft controls’ in de organisatie van belang. 

Denk aan een open aanspreekcultuur, en goed 

georganiseerde tegenspraak zoals een meerkop-

pige raad van bestuur, een klokkenluidersregeling, 

en proactieve medezeggenschapsraden. Wanneer 

deze ‘soft controls’ ontbreken, kan het ineens snel 

bergafwaarts gaan.

De cliëntenraad heeft enkele bevoegdheden op dit 

vlak, onder andere advies uitbrengen over jaarre-

kening en begroting, en over belangrijke uitbreiding 

van de werkzaamheden van de zorgaanbieder. Bij 

sterke vermoedens van falend bestuur en financieel 

wanbeleid kan een cliëntenraad, voor zover deze 

het recht op enquête is toegekend, een verzoek 

indienen bij de Ondernemingskamer van het Hof in 

Amsterdam om de gang van zaken te laten onder-

zoeken. In het wetsvoorstel Wmcz 2018 wordt het 

enquêterecht wettelijk aan de cliëntenraad toege-

kend en mag deze niet statutair worden beperkt. 

Rol	bij	faillissement

Een faillissement van de zorgaanbieder hoeft niet 

te betekenen dat de rol van de cliëntenraad is uit-

gespeeld. De cliëntenraad behoudt in principe zijn 

positie als adviesorgaan. Ook wanneer de bestuur-

lijke taken, in het kader van de faillissementswet, 

worden uitgevoerd door een curator. De curator zal 

bepaalde bestuurlijke besluiten aan de cliëntenraad 

moeten voorleggen, zoals een mogelijke doorstart 

of voortzetting van de zorgaanbieder. Door actief 

betrokken te zijn bij een reddingsplan, kan de cliën-

tenraad zich sterk maken voor de belanghebbende 

patiënten. 

Kortom, de cliëntenraad heeft verschillende moge-

lijkheden en bevoegdheden om een vinger aan de 

pols te houden en de belangen van de patiënt in 

beeld te houden bij financieel-strategische beslui-

ten van de zorgaanbieder.

Cursussen	cliëntenraden	over	financiën	2019

Vrijdag 15 maart – Basiskennis financiën voor leden cliëntenraden

Vrijdag 17 mei – Verdieping financiën: rol cliëntenraad bij ‘early warnings’ en risicomanagement

Door LSR en Q-Academy

Wens tot samenwerking botst met noodzaak  
te moeten concurreren

Het verhaal achter de cijfers is minstens  
zo belangrijk
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