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Cash is king...

Het belang van cash

In een normale bedrijfsuitoefening levert een zorginstel-

ling diensten die in rekening worden gebracht bij zorg-

verzekeraars, zorgkantoor, gemeente of cliënten zelf. Af-

gezien van voorschotten die vooruitlopend op de factuur 

betaald worden, wordt de rekening op enig moment 

door de debiteur betaald waardoor er cash geld binnen-

komt. Tegelijkertijd moeten zorginstellingen maandelijks 

het personeel en de leveranciers betalen en periodiek bij-

voorbeeld ook rente en a?ossing aan de bank. Omdat 

bijvoorbeeld personeel elke maand betaald moet worden 

en de zorg die zij levert pas achteraf gefactureerd en be-

taald wordt, is het nodig dat een zorginstelling werkka-

pitaal heeft. Ook als de zorg bevoorschot wordt is liqui-

diteit nodig om ?uctuaties in ontvangsten en uitgaven op 

te vangen. Een belangrijk onderdeel van dat werkkapi-

taal zijn de liquide middelen. De vraag is natuurlijk hoe 

groot de buffer moet zijn om ?uctuaties in de kasstro-

men te kunnen opvangen. Het WFZ (oktober 2018) sug-

gereert als vuistregel circa twee maanden omzet. Bij die 

vuistregel worden overigens de nodige nuanceringen ge-

maakt. Hoe meer onzekerheid in de nabije toekomst hoe 

meer reden een ruimere buffer aan te houden. EY sugge-

reert een gewenst niveau van 2-3 maanden personeels-

kosten (EY, Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 

2020, pagina 9).

In het algemeen wordt bij bedrijven de liquiditeit voor-

al uitgedrukt in een zogenaamde current ratio (kortlo-
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pende schulden gedeeld door kortlopende activa) die, 

volgens deskundigen, tussen de 1,5 en 2 zou moeten 

zijn. In een dergelijke ratio wordt geen verband gelegd 

met de omzet of met kosten, maar duidelijk is dat kort-

lopende schulden ruimschoots voldaan moeten kunnen 

worden met de kortlopende middelen. Tot die kortlo-

pende middelen horen overigens ook voorraden en de-

biteuren, posten die enige doorlooptijd behoeven voor-

dat ze omgezet worden in liquide middelen. Daarom is 

het ook van belang een liquiditeitsbuffer aan te hou-

den. De EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 

2020 laat zien dat de current rato in de sector de laatste 

jaren circa 1,4 is geweest, hetgeen onverlet laat dat er 

grote verschillen zijn tussen deelsectoren en individue-

le zorginstellingen. 

Het aanhouden van een liquiditeitsbuffer is bedoeld om 

niet voor verrassingen komen te staan, dat de salarissen 

en de rekeningen niet betaald kunnen worden. Om ver-

rassingen te voorkomen en zo nauwkeuriger te kunnen 

bepalen welke liquiditeitsbuffer nodig is, is het maken 

en gebruiken van cash?owprognoses sterk aan te raden. 

Het belang van cashflowprognoses

Om goed te kunnen bepalen hoeveel liquide middelen 

aangehouden moeten worden is het belangrijk dat een 

goede cash?owprognose gemaakt wordt. Zo’n cash-

?owprognose beslaat bij voorkeur zo’n 12-18 maan-

den, waarbij de eerste maanden gedetailleerder in 
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beeld worden gebracht dan de latere maanden. Door 

het maken van zo’n prognose worden ?uctuaties ge-

durende de maanden ook beter zichtbaar; in sommige 

maanden zijn er nu eenmaal meer uitgaven dan in an-

dere maanden en hetzelfde kan gelden voor de inkom-

sten. Bij voorkeur wordt zo’n cash?owprognose aan-

gesloten op de exploitatiebegroting en de exploitatie 

forecast (de raming van de exploitatie voor het gehele 

jaar, gebaseerd op de meest recente inzichten). Het is 

in mijn ogen belangrijk dat een dergelijke cash?ow-

prognose niet ‘het speeltje’ van de Xnanciële afdeling 

is, maar dat andere afdelingen input leveren (zo is de 

HRM-afdeling waarschijnlijk goed in staat om progno-

ses te maken over personele bezetting, inhuur en 

loonstijgingen) en dat het resultaat ook gedeeld én  

besproken wordt met het topmanagement van de orga-

nisatie. 

Op basis van de cash?owprognose wordt ook inzichte-

lijk of een rekening courant faciliteit – als die aanwezig 

is – voldoende is om de ?uctuaties in de kasstromen op 

te vangen. De beschikbaarheid van zo’n rekening cou-

rant faciliteit is deels een alternatief voor het aanhouden 

van liquide middelen, maar is vooral bedoeld om ?uctu-

aties op te vangen en niet om structureel te benutten.

Als blijkt dat er een overmaat aan liquide middelen 

aanwezig is op zowel de korte als middellange termijn, 

dan kan een zorginstelling overwegen om die middelen 

in te zetten voor de Xnanciering van reeds geplande in-

vesteringen of voor extra a?ossingen op bestaande X-

nanciering. Beide aanwendingen verdienen een zorg-

vuldige overweging. Bij het gebruiken voor geplande 

investeringen kan een zorginstelling door een bank al 

gedwongen worden om eigen middelen aan te wenden. 

Voor zover er sprake is van vrije keuze is de overwe-

ging dat eenmaal geïnvesteerd het geld niet meer op 

korte termijn beschikbaar is in de vorm van cash.  

Extra a?ossing op bestaande Xnanciering is mogelijk  

op momenten van renteherziening en eventueel ook 

tussentijds, waarbij in het algemeen boetebedingen  

gelden. Ook als er extra a?ossingen gedaan worden op 

bestaande Xnanciering moet overwogen worden wat de 

consequenties zijn op de langere termijn; moet dan eer-

der of meer Xnanciering worden aangetrokken en is dat 

haalbaar? 

Rendement zoeken?

In de praktijk ziet het WFZ dat instellingen mogelijkhe-

den onderzoeken om de hoeveelheid liquiditeit te verla-

gen om zo kosten te besparen. Nu de rente negatief is 

kan de verleiding ontstaan om gelden die tijdelijk niet 

nodig zijn in de reguliere bedrijfsvoering op een alter-

natieve manier te investeren om zo minimaal het nega-

tieve rendement te ontlopen. Het WFZ is zeker geen 

voorstander van zo’n beleid. Weliswaar kunnen inves-

teringen gekozen worden die een zeer laag risico heb-

ben, bijvoorbeeld Nederlandse staatsobligaties met een 

AAA-rating, maar deze investeringen gaan gepaard met 

transactiekosten die het rendement verlagen. Met name 

moet aandacht geschonken worden aan de liquiditeit 

van de investering. Hoe snel kan een dergelijke beleg-

ging te gelde gemaakt worden als er behoefte is aan  

liquiditeit? Naast de transactiekosten en het liquiditeits-

risico moet ook bedacht worden dat dergelijke investe-

ringen het risico met zich meebrengen in waarde te da-

len mocht de rente op enig moment weer gaan stijgen. 

Slechts als deze aangehouden wordt tot einde looptijd 

kan een dergelijke waardedaling vermeden worden. 

Langdurig aanhouden is niet in overeenstemming met 

de reden waarom belegd wordt, namelijk tijdelijk over-

tollige middelen nog enigszins laten renderen.  

Het WFZ is ook al eens de suggestie tegengekomen dat 

een zorginstelling met overtollige middelen geld uit-

leent aan een zorginstelling die – tijdelijk – liquide 

middelen nodig heeft. Als gekozen wordt voor die con-

structie dan loopt de uitlenende partij een fors debiteu-

renrisico. Overigens sluiten de meeste treasurystatuten 

dergelijke investeringen en het uitgeven van leningen 

aan derde partijen ook uit, waardoor eerst een gang 

naar de raad van toezicht gemaakt moet worden voor-

dat dergelijke investeringen gedaan kunnen worden.

Tot slot

Momenteel is er heel veel geld in omloop en zijn de  

rentes extreem laag. Dat maakt het aanhouden van liqui-

de middelen misschien lastiger te rechtvaardigen, maar 

de risico’s van te weinig liquide middelen moeten niet 

onderschat worden. Zeker in tijden van grotere onzeker-

heid kunnen kasstromen onverwachts ?uctueren waar-

door er acuut behoefte aan liquide middelen kan ont-

staan. Door het aanhouden van een afdoende buffer 

kunnen die ?uctuaties opgevangen worden. Dat het aan-

houden van geld geld kost is voor velen van ons waar-

schijnlijk nieuw; daar staat tegenover dat het lenen van 

geld ook nog nooit zo goedkoop is geweest. Sommige ge-

borgde Xnanciering kent inmiddels ook al een negatieve 

rente; geld lenen en geld op de koop toekrijgen...  


