Innovatie in de zorg: een luxe of noodzaak
Landelijke sectordag VVT

Workshop 1: Financiële crisis…hoe nu verder?

22 november 2017

Workshop
Financiële crisis…hoe nu verder?

Introductie

Praktijkcasus

Financiële crisis…
hoe verder?

Afsluiting

Introductie
Even voorstellen…
Drs. Frank van der Lee RA

Jos Mennes RA MPC CPC

Partner BDO Advisory

Senior Manager BDO Advisory

M:

+31(6) 110 03 117

M:

+31(6) 370 10 939

E:

frank.van.der.lee@bdo.nl

E:

jos.mennes@bdo.nl

Professionele ervaring

Professionele ervaring

▪ Geeft leiding aan publieke sectorpraktijk van

▪ Van origine accountant in de zorg

BDO Advisory

▪ Ruime advisering aan overheden, stichtingen en
verenigingen, zowel in de profit, als in de not-for-profitsector

▪ Lid van de raad van toezicht van ZorgAccent

▪ Financieel manager geweest van de rechtsvoorganger
van Zorggroep Treant en projectmanager bij het UMCG

▪ Begeleidt en ondersteunt meerdere ziekenhuizen,
zelfstandige behandelcentra en andere zorginstellingen
bij uiteenlopende vraagstukken rondom samenwerking
en fusie, (financierbaarheid van) business cases,
control en procesoptimalisatie.

Introductie
Innovatie in de zorg

▪ Innovatie  Vernieuwing
▪ Gericht op verbeteren van zorg en/of verlagen van
de kosten.

▪ Maar ook:
□ Verlagen administratieve lastendruk?

□ Vergroten werkplezier
□ Vergroten onderscheidend vermogen
□ …?

Innovatie in de zorg
_____________
Dingen anders doen
Andere dingen doen

Introductie
Beleidsagenda VWS 2018: Innovatie: een greep uit…

▪ …Dankzij innovatie hebben zorgverleners meer tijd over om patiënten en
cliënten aandacht te geven, terwijl de zorg betaalbaar blijft…

▪ …Innovatie en stimuleren van de inzet van e-health zijn een belangrijk onderdeel
van de hoofdlijnenakkoorden…

▪ …Juiste balans tussen kwalitatief betere zorg door informatie te delen en
slimme, technologische vernieuwing aan de ene kant en zeggenschap over
gegevens, beveiliging en privacy aan de andere kant…

Introductie
Drempels voor succesvolle innovatie in de zorg blijken lastig te beslechten

▪ Drempels voor succesvolle innovatie
in de zorg blijken lastig te
beslechten.

Bron: Probleemanalyse Innovaties in de zorg; Interdepartementale programmadirectie Kennis en Innovatie (KenI), 2008

Introductie
De brug naar de financiële performance van de VVT

Uitkomsten Actiz Benchmark VVT 2017

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gemiddeld resultaat VVT-sector (2016) daalt verder.
Ook zonder nabetaling ORT is resultaat te laag om financieel toekomstbestendig te zijn.
Verschil tussen genormaliseerd en netto resultaat is klein.
Aantal instellingen met negatief resultaat van 46 naar 94.
Financieel slechtst presterende instellingen relatief klein
Meer dan 30 instellingen in 2015 én 2016 negatief.
Omvang is niet doorslaggevend voor resultaatontwikkeling.
Tendens van afnemende boekwaarde/investeringen zet zich voort.
Beperkte omvang impairments in 2016.
Extra middelen in Regeerakkoord…

Introductie
Overview ontwikkelingen

▪ Transities zijn een gegeven, de doelen logisch en passend.
▪ Merendeel gemeenten heeft de nieuwe verantwoordelijkheden per 2015 opgepakt en
zoekt naar best practices.

▪ Regering: wat is de duurzame visie op zorg en welzijn voor kwetsbaren?
▪ Verzekeraars: nog te weinig merkbaar van eigen rol in de maatschappelijke opdracht,
vooral veel aandacht voor financiële risico's.

▪ Zorgaanbieders: eigen verantwoordelijkheid voor " meer met minder“. Eerder
terugtrekkend op risicomijding voor eigen organisatie dan de maatschappelijke opdracht
verkennen en nemen.

▪ Mindshift bij toezichthouders:
(Zorg)organisatie is geen doel op zichzelf maar een middel om maatschappelijke doelen
te bereiken. Een middel kan ingewisseld worden voor andere en betere middelen.

Introductie
Financiering zorgsector

Kredietbehoefte van instellingen de komende jaren circa € 10 mld
▪ Toename werkkapitaal door latere vergoedingen (DOT/ZZP)
▪ Afbouw bevoorschotting
▪ Investeringen in ICT (ECD) en Vastgoed
▪ Excl. reguliere herfinanciering.
Grote kredietverschaffers in de gezondheidszorg:

Conclusie
▪ Te weinig funding beschikbaar

▪ Cherry picking
▪ Marges (van de kredietverschaffers) stijgen
▪ Stabiliteitscriteria belangrijker (Solvabiliteit, CF prognoses, strategische positie)

Praktijkcasus
Uitkomsten nader onderzoek: stapeling van events

▪ Transitie: minder volume (20%) en tariefdruk
▪ Onvoldoende control
▪ Reorganisatie teams thuiszorg naar zelfsturing
▪ Reorganisatie a.g.v. formatie samenstelling (niveaus)
▪ Achterblijvende productiviteit
▪ Onduidelijkheid taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
▪ Cultuur was een issue
▪ Niet compliant met wet- en regelgeving
▪ Significantie financiële risico’s

Praktijkcasus
En nu?

▪ Huis op orde stellen
▪ Samenwerken op onderdelen met andere partners
▪ Overname van onderdelen door derden
▪ Overname van onderdelen, doorstart van kernbedrijf V&V
▪ In geheel samenwerking / fusie met derde
▪ In geheel overname door derde
▪ (Faillissement)
▪ (Gecontroleerd faillissement (prepack))

Praktijkcasus
De stakeholders

▪ Continuïteit van zorg
▪ Behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid
▪ Solvente beëindiging
▪ Perspectief op duurzame zorgverlening
▪ Interne communicatie "open" over problematiek,
met OR en CR.

▪ Vakorganisaties volledig en veelvuldig geïnformeerd
▪ Externe communicatie: terughoudend
▪ Rol van de collega instellingen: wisselend beeld
▪ Rol van de verzekeraar: wisselend beeld

Praktijkcasus
Lessons learned

▪ Herkennen van zwakke signalen als voorbode.
▪ Transparantie loont. In transitie zijn alle partijen bezorgd, betrouwbaarheid en integriteit essentieel.
▪ Onderhandelingen: open over de content, gesloten over de strategische opties.
▪ Mobiliseer belanghebbenden
▪ Tijd in de crisis: interne verval net zo belangrijk als externe contractering.
▪ Juridisch complex: integrale bijstand nodig.
▪ Expliciete doelen stellen werkt, framing ook.
▪ Volharden in doelstellingen
▪ Innovatie: kijk naar de eigen organisatie, kopieer niet klakkeloos best practices

Wat zien we in de praktijk?
Andere cases

▪ Vastgoed problematiek
▪ Langdurige dominantie onder éénhoofdig RvB
▪ Zwakke control/financiële functie:
-countervailing power ontbreekt
-matige informatievoorziening
-te weinig kwaliteit op de afdeling
-control niet op niveau

▪ Transitie gemist:
-teveel personeel
-verouderd bedrijfsmodel
-onduidelijke portfoliokeuzes

▪ Thuiszorg, JZ en GGZ met name financieel onder druk

Financiële crisis…hoe nu verder?
Intensief beheer

▪ Probleemfinanciering

▪ ‘Goed bankierschap en gezond verstand bepalen
wanneer een klant naar Intensief Beheer gaat’

▪ Doel Intensief beheer
□ Instelling redden van faillissement

en/of
□ Veiligstellen van de bancaire positie

en/of
□ Mitigeren afbreukrisico / voorkomen

reputatierisico

Financiële crisis…hoe nu verder?
Intensief beheer

▪ Afwegingen intensief beheer:
□ Bepalen levensvatbaarheid

□ Reductie obligo mogelijk?
□ Versterken zekerheden mogelijk?
□ Weegt prijs op tegen risico?

▪ Hoe:
□ Probleem- /oorzakenanalyse
□ Herstelplan: is de organisatie toekomstbestendig (te maken)?
□ Plan B (als het tegenzit)
□ Identificeren en mitigeren faalfactoren

Financiële crisis…hoe nu verder?
Herstelplan – van ‘out of control’ naar ‘in control’

▪ Wat hoort thuis in het herstelplan?

Financiële crisis…hoe nu verder?
Herstelplan – van ‘out of control’ naar ‘in control’

▪ Visie op zorg, visie op vastgoed/wonen  fit
▪ Inzicht in eigen organisatie  ‘foto’ van de organisatie =
vertrekpunt herstelplan

▪ Analyse van de markt  DESTEP
▪ Toetsing verdienmodel/businessmodel
▪ Herstel/verbetermaatregelen

Weloverwogen

Realistisch

□ Benchmarking

▪ Visie/impact onroerend goed
□ Taxatie vastgoed

▪ Interne beheersing processen
□ Verzuim en roostering
□ Informatievoorziening

Goed doorgerekend

Financiële crisis…hoe nu verder?
Financiële ‘foto’ van de organisatie – Het BDO Zorgwiel

Financiële crisis…hoe nu verder?
Marktanalyse - DESTEP

Relevante aspecten

▪ Ontwikkeling zorgvraag

▪ Gebruik technologie en E-health
▪ Regionale arbeidsmarktproblematiek
▪ Concurrentie
▪ Kwaliteit bestuur en management

Financiële crisis…hoe nu verder?
Herstelmaatregelen

Wat rondom herstelmaatregelen opnemen in herstelplan?

Financiële crisis…hoe nu verder?
Herstelmaatregelen

1. Inhoudelijke uitwerking maatregel inclusief afhankelijkheden,
actielijst, eigenaren en planning.
2. Leveren de maatregelen het verwachte financiële effect op?
3. Met welke mogelijke negatieve en/of positieve (neven)effecten dient
rekening te worden gehouden?
4. Zijn de verwachte spreiding van de met de maatregelen
samenhangende (frictie) kosten/uitgaven en opbrengsten/inkomsten,
realistisch?

5. Is er voldoende aandacht besteed aan de factoren die bepalend zijn
voor het tijdig realiseren van de maatregelen?
▪ Kwantificeren punten 2 t/m 4 in de financiële vertaalslag maatregelen.
Stel innovatie centraal in het herstel.

Financiële crisis…hoe nu verder?
Het feitelijke herstel: (be)sturen en verantwoorden

▪ Aandacht voor gedrag, cultuur en andere soft skills.
▪ Tussentijdse informatievoorziening relevante stakeholders
□ Tijdig, betrouwbaar, aansluitend op vraag

▪ Banken, maar ook
▪ Intern: Medewerkers, cliënten, OR, CR en RvT
▪ Extern: Zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten
□ Inhoudelijk (herstel) en financieel
□ Aandachtspunten en risico’s die realisatie mogelijk in de weg staan inclusief de acties ter beheersing;
□ De stand van zaken met betrekking tot de planning;

Tonen executiekracht en borgen en vergroten vertrouwen.

Afsluiting
Financieel herstel en innovatie gaan samen

▪ Financieel herstel en innovatie gaan samen! Ook
banken staan hier voor open in financieel moeilijke
tijden, mits goed vertaald in herstel.
▪ Actieve betrokkenheid banken bij herstel:
informatieverstrekking en laat hen meedenken.
▪ Tonen executiekracht en borgen en vergroten
vertrouwen is cruciaal bij realisatie herstelplan: doe
wat je zegt en zeg wat je doet.

Zijn uw vragen beantwoord?
Bedankt voor uw aandacht

