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Periodieke beoordeling WFZ-
deelnemers 2022 

Inleiding 

 

Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en 

vermogensposities van de WfZ-deelnemers. In het kader van risicobeoordeling en -

bewaking zijn dit belangrijke financiële indicatoren. Voor de goede orde moet echter worden 

opgemerkt dat een risicobeoordeling meer omvattend is. Hierbij worden onder meer ook de 

juridische structuur van een organisatie, het risicoprofiel van de diverse activiteiten, de 

financieringsstructuur, de kwaliteit van het sturings- en beheersingsinstrumentarium, de 

liquiditeitspositie en de beleidsmatige ontwikkelingen in ogenschouw genomen.  

 

Deze rapportage is gebaseerd op een analyse van de jaarrekeningen over 2021. Ofschoon 

de exploitatieresultaten en het weerstandsvermogens over 2021 gemiddeld zijn 

toegenomen, zegt dit weinig over toekomstige resultaten. Een belangrijke disclaimer heeft 

betrekking op de vraag in hoeverre over 2020 en ook 2021 sprake is van een normale 

bedrijfsvoering. Corona heeft immers een grote impact gehad op onder meer productie 

(omvang en mix), personeel en overige kosten.  De daarvoor geboden compensatie heeft– 

onbedoeld – tot gevolg dat problemen in de “onderliggende performance” mogelijk worden 

gemaskeerd. 

 

Voorlopige rapportages over de eerste helft van 2022 laten zien dat de financiële druk op 

zorginstellingen toeneemt. Voor 2022 moet rekening gehouden worden met lagere 

exploitatieresultaten als gevolg van afbouw van corona-compensatiemaatregelen, een hoog 

ziekteverzuim, personele krapte en sterk gestegen inkoopprijzen (niet alleen voor energie).  

 

 

Exploitatieresultaat 

 
Het gewogen gemiddelde exploitatieresultaat 2021 van alle WfZ-deelnemers is 2,0%. Dit is 

een lichte toename ten opzichte van het gemiddelde exploitatieresultaat over 2020 (1,7%).  

 

- Evenals in 2020 lijken de coronacompensatiemaatregelen daarmee ook in 2021 

voldoende te hebben gewerkt.  

- De opvallende toename van de gemiddelde exploitatieresultaten in de GGZ sector 

betreffen incidentele effecten en boekwinsten op verkoop van vastgoed 
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Gemiddeld exploitatieresultaat 2021 en 2020 van WFZ-deelnemers naar sector  

(als percentage van de totale opbrengsten) 

 

Sector 2021 2020 

Verandering in 

procentpunt 

Ziekenhuizen (alg. en cat.) 1,6% 1,3% 0,3% 

GGZ 2,5% 0,9% 1,6% 

Ouderenzorg 2,5% 2,6% -0,1% 

Gehandicaptenzorg 1,9% 2,1% -0,2% 

Totaal (gewogen gemiddeld) 2,0% 1,7% 0,3% 

 

 

Het exploitatieresultaat per individuele deelnemer over 2021 kent uitschieters. Negatieve 

uitschieters worden in veel gevallen veroorzaakt door dotaties aan 

reorganisatievoorzieningen. Positieve uitschieters worden vaak veroorzaakt door 

boekwinsten op verkoop van vastgoed. Het merendeel van de WfZ-deelnemers (83,8%) 

heeft een exploitatieresultaat tussen de bandbreedte van 0% tot +5%. De spreiding van alle 

exploitatieresultaten is weergegeven in de volgende tabel en grafiek.  

 

WFZ-deelnemers ingedeeld naar exploitatieresultaat 2021 en 2020 

(als percentage van de totale opbrengsten) 

 

Exploitatieresultaat 2021 2020 

Verandering in 

procentpunt 

< -5% 0,0% 0,7% -0,7% 

-5-0% 7,4% 7,7% -0,3% 

 0-5% 83,8% 82,9% 0,9% 

 5-10% 6,7% 7,3% -0,6% 

 10-15% 2,1% 1,4% 0,7% 

 Totaal deelnemers 100,0% 100,0% 
 

 

 

Het aantal deelnemers met een negatief exploitatieresultaat in 2021 was 21 (2020: 24). De 

eerder ingezette dalende trend zet daarmee door.  
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Weerstandsvermogen  

 

Het gewogen gemiddelde weerstandsvermogen is voor alle deelnemers in 2021 met 1,2% 

toegenomen ten opzichte van 2020. De sectorgemiddelden laten wel kleine mutaties zien 

en zijn weergegeven in de volgende tabel.  
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Gemiddeld weerstandsvermogen 2021 en 2020 van WfZ-deelnemers naar sector  

(als percentage van de totale opbrengsten) 

 

Sector 2021 2020 

Verandering in 

procentpunt 

Ziekenhuizen (alg. en cat.) 27,2% 26,1% 1,1% 

GGZ 25,1% 23,5% 1,6% 

Ouderenzorg 34,0% 32,5% 1,5% 

Gehandicaptenzorg 32,5% 31,7% 0,8% 

Totaal (gewogen 

gemiddeld) 

29,5% 28,3% 1,2% 

 

De stijging van het gemiddelde weerstandsvermogen bij deelnemende instellingen vloeit 

voort uit de positieve exploitatieresultaten.  

 

 

 

 

Indeling WfZ-deelnemers naar weerstandsvermogen 2021 en 2020 

(als percentage van de totale opbrengsten) 

 

Weerstandsvermogen % WfZ-

deelnemers  

2021 

% WfZ-

deelnemers  

2020 

Verandering 

in 

procentpunt 

< 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0 - 5% 0,0% 0,0% 0,0% 

5 - 10% 0,7% 0,7% 0,0% 

10-15% 2,5% 3,8% -1,3% 

15-20% 11,2% 10,8% 0,4% 

20-25% 14,4% 17,8% -3,4% 

25-30% 19,3% 20,6% -1,3% 

>30% 51,9% 46,3% 5,6% 
 

100,0% 100,0% 
 

 

De categorie weerstandsvermogen ≥30% bestaat grotendeels uit (kleine) zorgaanbieders in 

de V&V-sector. Het eigen vermogen zit doorgaans in de 'stenen', en is niet beschikbaar in de 

vorm van liquiditeit. 

 



 

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2022 (5/6) 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording  

 

- De cijfers in de tabellen en grafieken zijn gebaseerd op de gegevens uit de 

jaarrekeningen 2021, zoals opgegeven door WfZ-deelnemers. Van 2 van de 287 

deelnemers was ten tijde van publicatie van dit document nog geen jaarrekening 

beschikbaar.   

      

- Het Eigen Vermogen is gebaseerd op de RVW definitie (inclusief herwaarderingsreserve; 

exclusief achtergestelde leningen).  

 

- Alle cijfers zijn gebaseerd op de instellingen die in 2021 deelnemer waren.  De cijfers zijn 

gebaseerd op de definitieve jaarcijfers.   
 

- De cijfers van  ziekenhuizen zijn exclusief radiotherapie en revalidatie (conform 

voorgaand jaar); deze instellingen zijn wel opgenomen in de onderverdeling van alle 

WfZ-deelnemers          

      

- Aangezien niet alle zorgaanbieders deelnemen aan het WfZ, kunnen de gegevens niet 

zonder meer van toepassing worden verklaard op de gehele (deel)sector.  

 

- Bij de berekening van het gewogen gemiddelde exploitatieresultaat of 

weerstandsvermogen is de wegingsfactor het relatieve aandeel van een individuele 
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deelnemer in de totale omzet van alle WfZ-deelnemers in een sector. Een grote 

zorgaanbieder telt dus zwaarder mee dan een kleine zorgaanbieder.  
 

 


