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DE VERNIEUWDE 
STRATEGIE VAN HET 
WAARBORGFONDS VOOR 
DE ZORGSECTOR

Over voortschrijdende inzichten en slagvaardige actiepunten

Meer dan ooit is het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) in transitie naar een optimaal  
lerende organisatie. Met als belangrijkste resultaat: nog beter kunnen anticiperen op veranderin-
gen en behoeften in de markt. Daar gaat wel wat aan vooraf. Een zelfkritische blik in de spiegel 
en het zo breed mogelijk ophalen van feedback. Ga er maar aan staan. En dat is precies wat het 
WfZ deed. Hieruit ontstond een vernieuwde strategie, met voldoende ruimte om wendbaar in te 
spelen op relevante trends en ontwikkelingen. In dit artikel nemen we de nieuwe koers onder de 
loep, waarbij Frans Schaepkens, directeur-bestuurder van het WfZ, aan het woord komt. 

Toen en nu
Eerst nog even een terugblik. In 1999 richtten zorg-
brancheorganisaties het WfZ op. Zorginstellingen kre-
gen dankzij dit nieuwe fonds toegang tot financiering 
tegen zo gunstig mogelijke condities. Deze doelstelling 
is nog altijd actueel. Het WfZ staat vandaag de dag ga-
rant voor ruim € 6 miljard aan uitstaande leningen in 
de Nederlandse gezondheidszorg, meer dan 40% van 
het totaal. Door het afgeven van garanties draagt het 
WfZ bij aan gunstige financieringscondities in de Ne-
derlandse zorgsector. Gunstig door rentevoordelen, lan-
ge looptijden en geen enkele opzeggingsgrond. Toch 
voelde het WfZ de noodzaak om (ook ‘buiten de cijfers 
om’) relevant te blijven. De vraag die centraal stond: 
hoe kan het WfZ ook in de toekomst waarde blijven 
toevoegen aan de zorgsector? 

Nieuwe koers
Wat volgde was een dynamisch en interactief strategie-
traject. Niet verticaal van kruin tot teen, maar horizon-
taal, in verbinding met deelnemers en uiteenlopende 
stakeholders, waaronder banken, adviesbureaus, de 
brancheverenigingen in de zorg en medewerkers van 
het WfZ. Op basis van diepgaande gesprekken, analy-
ses en waardevolle voortschrijdende inzichten, werden 
tien slagvaardige actiepunten geformuleerd die funda-
menteel bijdragen aan de nieuwe koers van het WfZ.
 
De tien actiepunten op een rij:
 • Meer zichtbaarheid WfZ;
 •  Samenwerking opzoeken;
 •  Transparantie over toewijzing;
 •  Verkenning van zorgwoningen en andere grens- 
domeinen;

 •  Herijking risicomanagement;
 •  Meer flexibiliteit in borgingsmogelijkheden;
 •  Faciliteren van het traject voor kleinere zorg- 
instellingen;

 •  Administratieve last beperken;

Het is tijd om de bescheidenheid van  
ons af te schudden
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 •  Digitaliseren interne werkprocessen;
 •  Kennis binnen het WfZ inzetten voor verbeteren  
sector.

Hoewel al deze actiepunten de volle aandacht zullen 
krijgen, gaat het WfZ de komende periode van start 
met de eerste vijf. Deze lichten we daarom graag uit. 
We leggen ze voor aan de directeur-bestuurder van het 
WfZ, Frans Schaepkens. Hierdoor krijgen we een beter 
beeld van het ‘waarom’ en vooral het ‘hoe’ achter elk 
actiepunt. We starten steeds met een (deel van de) 
toelichting uit het WfZ-strategiedocument1, gevolgd 
door de persoonlijke aanvulling van de heer  
Schaepkens.   

1. Meer zichtbaarheid WfZ
Het is belangrijk dat alle zorginstellingen bekend zijn 
met de borgingsmogelijkheden die we bieden en dat ze 
hier makkelijk informatie over vinden. Door de erva-
ringen van WfZ-deelnemers te delen, vergroten we 
onze zichtbaarheid en brengen we beter voor het voet-
licht wat wij kunnen betekenen. Ook gaan we onze 
communicatiemiddelen beter inzetten. Zo gebruiken 
we sociale media om actiever en op een meer toeganke-
lijke manier te communiceren.

Schaepkens: “Het is tijd om de bescheidenheid van ons 
af te schudden. Het voordeel van het WfZ is jaarlijks het 
equivalent van 1.000 verpleegkundigen. We mogen dus 
zeker laten zien wie we zijn en wat we waard zijn. Dat 
is óók in het belang van onze deelnemers. Als wij ons 
profiel en onze pluspunten beter uitdragen, verstevigen 
we ons imago en onze kennispositie. Hierdoor kunnen 
onze stakeholders zich beter met ons identificeren. Een 
positieve wisselwerking die veel goeds belooft.”

2. Samenwerking opzoeken
Het WfZ zal zich meer naar buiten toe gaan profileren. 
Bijvoorbeeld door samen met brancheorganisaties de 
voordelen van WfZ-borging onder de aandacht te bren-
gen. Om ervoor te zorgen dat het financieringstraject 
soepeler verloopt, gaan we meer samenwerken met 
banken, adviesbureaus en accountants. 
 
Schaepkens: “In een borgingstraject willen we toe naar een 
meer resultaatgerichte setting. Zodat we echt samen met 
de betrokken banken en adviseurs en/of accountants, die 
door de deelnemer worden ingeschakeld, het traject door-
lopen. Hierdoor voelt de deelnemer zich extra gesterkt. We 
gaan dan ook nader investeren in de relatie met de betref-
fende partijen. De borgingstrajecten zullen hierdoor nog 
duidelijker, sneller, prettiger en efficiënter verlopen.” 

3. Transparantie over toewijzing
Voor zorginstellingen is niet altijd duidelijk hoe onze 
besluiten tot stand komen. Dit gaan we verbeteren. We 
investeren in meer voorlichting tijdens het voortraject 
van het borgingsproces en de afwegingscriteria die we 

hanteren. Ook informeren we aanvragers tussentijds 
over de voortgang van de beoordeling en de factoren 
die van invloed zijn op de uiteindelijke uitkomst. Tot 
slot hebben we verbeteringen doorgevoerd in de com-
municatie van het uiteindelijke besluit. 
Schaepkens: “Inherent aan onze positie en rol, zijn we 
altijd op zoek naar hoe we onze besluiten zo goed mo-
gelijk kunnen uitleggen. Daar gaan we nóg meer aan-
dacht aan besteden. Als er veel aanvragen zijn, wil je 
deelnemers zo snel mogelijk helpen, want ook de door-
looptijden zijn voor hen belangrijk. Aan ons de taak 
om deze twee aspecten goed te combineren: de vaart 
erin houden en alles goed blijven onderbouwen. We 
snappen dat dit bijdraagt aan het begrip en vertrou-
wen.”

4. Verkenning van zorgwoningen en andere 
‘grensdomeinen’
Er is een tekort aan passende woonvormen voor men-
sen die op dagelijkse basis zorg nodig hebben. Het is 
de verwachting dat dit tekort in de toekomst alleen 
maar zal oplopen. Toch ontvangt het WfZ weinig bor-
gingsverzoeken voor investeringen in projecten waar-
binnen zorg en wonen gecombineerd worden. We zul-
len deelnemers de komende jaren actief informeren 
over de mogelijkheden die het WfZ biedt met betrek-
king tot investeringen in woon-zorgprojecten. 
 
Schaepkens: “Dit is een serieuze kwestie. Vanuit onze 
signaalfunctie en omdat we weten dat we hier iets we-
zenlijks in kunnen betekenen, willen we hier actief 
mee aan de slag. Samen met andere partijen in de 
markt gaan we onderzoeken hoe wij een bijdrage kun-
nen leveren aan deze maatschappelijke opgave. We 
hebben de mogelijkheden, de connecties, de kennis en 
de middelen. Dit potentieel laten we dus zeker niet on-
benut.” 

5. Herijking risicomanagement
Risicomanagement betekent voor het WfZ balanceren 
tussen een ruimhartig garantiebeleid en het beperkt 
houden van de kans op het inroepen van het obligo. 
Een gedegen risicobeleid is voor het bestaansrecht van 
het WfZ cruciaal. Daarom evalueren we het risicobeleid 
op deelnemers- en op portefeuilleniveau. Bij de evalua-
tie wordt bekeken of we in het verleden niet ‘te streng’ 

Frans Schaepkens 
en Inez Otten-van  
Kesteren, WfZ

FRANS SCHAEPKENS:
“Bij mijn aantreden in 2020 heb ik een gedegen, introverte en bescheiden 

organisatie aangetroffen. Met de nieuwe strategie wil ik de mogelijkheden 

en voordelen die het WfZ biedt voor zorginstellingen nadrukkelijker op de 

kaart zetten. Bovenal willen wij de komende jaren blijven bijdragen aan het 

beschikbaar stellen van financiering tegen de best mogelijke voorwaarden. 

Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit ons met deze nieuwe strategie gaat 

lukken.”



18   02 2022

zijn geweest en of maatregelen die we in het verleden 
genomen hebben goed hebben uitgepakt. 
 
Daarnaast wordt de risicobereidheid op portefeuilleni-
veau geëvalueerd: hoe groot is het financiële ‘incasse-
ringsvermogen’ van het WfZ en welke risico’s kunnen 
wel en niet genomen worden? Op basis van de evalua-
tie vindt een herijking plaats. Hierbij streven we ernaar 
om, binnen de kaders van verantwoord risicobeleid, zo 
veel mogelijk toegevoegde waarde te realiseren voor 
deelnemers. Bij de evaluatie worden ook de uitkomst 
van de zogeheten ‘back-test’ en de balans tussen het 
beschikbare risicovermogen en de risico’s die het WfZ 
loopt meegenomen. 

Schaepkens: “Het WfZ heeft verschillende belangen. 
Aan de ene kant is ons doel om zoveel mogelijk bor-

ging te verstrekken aan zoveel mogelijk zorginstellin-
gen, aan de andere kant moet dit binnen de kaders van 
verantwoord risicomanagement gebeuren om te voor-
komen dat deelnemers aangesproken worden op het 
obligo. Wat het lastig maakt, is dat essentiële criteria en 
ratio’s niet alleen ‘hard’ en meetbaar zijn, maar dat we 
ook ‘zachte’ en dus meer subjectieve facetten binnen 
de bedrijfsvoering van onze deelnemers meewegen. 
Standaardiseren is geen optie, maar we gaan wel kijken 
naar hoe het duidelijker en vergelijkbaarder kan. We 
verwachten dat dit voor alle betrokkenen een enorme 
vooruitgang zal betekenen.” 

1 Het volledige WfZ-strategiedocument is via de homepage van 
wfz.nl direct beschikbaar.

We hebben de 
mogelijkheden, de 
connecties, de kennis  
en de middelen

Al 23 jaar is het WfZ er door, voor en 
van de zorginstellingen in Nederland
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