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Van instelling naar bedrijf
Inzicht in de financieel-economische context
van de zorgsector

‘Bestuurders en managers van zorgorganisaties moeten
balanceren tussen controle en flexibiliteit, tussen het
beperken van risico’s en het investeren om de toegevoegde
waarde te vergroten. De Leergang Financieel Bestuur gaat
over het zoeken van deze balans.’
Joost Zuurbier
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Van instelling naar bedrijf
Organisaties in de gezondheidszorg staan door de
toegenomen financiële risico’s in de externe omgeving
voor de opgave om van een ‘gezondheidszorginstelling’
een ‘zorg bedrijf’ te worden. De centrale vraag in de
Leergang Financieel Bestuur is hoe het financieel risico
beheerst kan worden met een management control
structuur.

Externe dynamiek

Een besturingsfilosofie of management control structuur
moet de interne beheersing afstemmen op de dynamiek
in de omgeving. In een veranderlijke omgeving met een
toenemend financieel risico zijn andere maatregelen
nodig dan in een stabiele externe omgeving met relatief
veel zekerheden. Zorgorganisaties hebben steeds meer te
maken met financiële risico’s. Belangrijke ontwikkelingen
waarop managers en bestuurders moeten inspelen zijn
bijvoorbeeld: de onderhandelingen met de
zorgverzekeraars en gemeenten en de risico’s in de
omzet, de verwerking van de kapitaallasten in de prijzen,
de opkomst van nieuwe zorgbedrijven, een veranderende
houding van banken en de ontwikkelingen rond
governance en verantwoording. De zorgmarkt verandert
en de externe dynamiek neemt alleen maar toe als gevolg
hiervan.

Waardeketen

In de Leergang Financieel Bestuur in de zorg bespreken
we deze ontwikkelingen en de financiële gevolgen voor de
organisatie. Centraal staat daarbij het
waardeketendenken, zoals dat door Michael Porter
bekend is geworden. Een zorgorganisatie bestaat bij de
gratie van de waarde die zij toevoegt voor de cliënt.
Daarvoor zijn vele schakels binnen de organisatie
verantwoordelijk, aangestuurd door respectievelijk
managers, zorgverleners en afdelingshoofden. De externe
ontwikkelingen hebben effect op alle schakels. Tezamen
vormen de schakels Resultaat Verantwoordelijke
Eenheden. Tijdens de financiële leergang wordt
besproken welke rol de RVE’s spelen in de management
control structuur, als basis voor het financieel bestuur
van een zorginstelling.
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Doelen bereiken

De basis van de leergang ligt in de wetenschap, waarbij
we een verbinding leggen met de financiële praktijk van
de instelling en het management. Leitmotiv is de
uitspraak van Robert Anthony dat een organisatie in
control is als ze op weg is haar strategische doelen te
bereiken. Vandaar dat er aandacht is voor financiële ratio
analyse als basis voor de financiële positiebepaling. Van
hieruit kunnen de te bereiken doelstellingen worden
geformuleerd door het management.

Programmaleiding

De programmaleider is dr. ir. Joost Zuurbier.

‘De leergang geeft een goed inzicht in de vraagstukken
die vanuit financieel bestuur cruciaal zijn. Het leverde
verschillende eye-openers op.’
Drs. Kor Noorlag, manager besturing & bekostiging NVZ

Wat en voor wie?
Kennis én cases

Het doel van de leergang is managers en bestuurders het
gereedschap te geven dat zij in hun werk nodig hebben.
De nadruk ligt op de benodigde kennis van de financieeleconomische kant van de gezondheidszorg.
Inhoudelijke bijdragen worden daarom afgewisseld met
casusbesprekingen en discussie, waarbij deelnemers hun
eigen ervaringen met de thema’s met elkaar bespreken.
We verwachten dat deelnemers de cases en de
uitgereikte literatuur vooraf doorlezen.

Opbouw

De financiële leergang bestaat uit drie modules van twee
dagen. Elke dag is er een gastcollege van een
toonaangevende spreker uit de praktijk, die zijn of haar
visie geeft op het betreffende onderwerp. Bij succesvolle
afronding van de leergang krijgt de deelnemer een
certificaat.

Deelnemers

De post-academische opleiding is bestemd voor tactisch
en strategische managers in de zorgsector.
Dat wil zeggen: clustermanagers, divisiemanagers,
locatiedirecteuren en bestuurders van zorginstellingen,
ziekenhuizen, eerstelijnszorgorganisaties,
zorgverzekeraars en zorgkantoren.
Daarnaast zien we dat deze leergang in toenemende mate
interessant is voor leden van raden van toezicht.
Ook zien we toenemend meerdere deelnemers vanuit
dezelfde organisatie deelnemen (management, bestuur,
toezicht). Het voordeel hiervan is dat er een ‘kennisketen’
ontstaat en de besturingsfilosofie op de verschillende
niveaus op elkaar afgestemd raakt. Daarnaast staat
deelname open voor politici en leidinggevende
ambtenaren bij gemeenten en het ministerie van VWS.
Deelnemers beschikken over managementervaring in de
zorgsector en basiskennis bedrijfseconomie.
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‘Een zeer goed georganiseerde leergang met een mooie
afwisseling tussen deskundige in- en externe sprekers. Soms
taaie stof werd helder en relevant gebracht.’
John Heijstek, Manager Service & Huisvesting Medisch Centrum Haaglanden

Het programma: drie modules
Module 1

Financiële ratioanalyse en jaarverslaggeving
Deze dag staat in het teken van de Financiële positie
bepaling. Er zijn diverse technieken om de financiële
positie van de instelling in beeld te brengen. Zo’n analyse
vormt een basis voor beleid en financiële doelstellingen.
We illustreren dit aan de hand van een jaarrekening van
een instelling, die de deelnemers vooraf ontvangen.
Management control
Een organisatie heeft een beheersstructuur nodig om
haar doelen te bereiken. De onderdelen daarvan komen
deze dag aan de orde. Het gaat om
resultaatverantwoordelijke eenheden, planning &
control, prestatiemeting en interne verrekening van
kosten en opbrengsten. Hoe dit alles werkt, wordt
inzichtelijk aan de hand van een concrete casus.

Module 2

Prestatiemeting en verantwoording
In het kader van de financiële beheersing worden
prestatie-indicatoren en de balanced scorecard
behandeld. Daarnaast wordt het begrip “resultaat
verantwoordelijkheid” en de vorming van Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) behandeld. Daarbij
gaat het om de criteria die gesteld kunnen worden aan
het effectief functioneren van RVE’s, alsmede de
informatievoorziening, aansturing en het competentie
management. Tevens wordt op dag 3 in het kader van de
management control de zorgbrede governance code en
de functie van de Raad van Toezicht in de financiële
beheersstructuur behandeld.

Module 3

Kostprijzen
Kostprijzen, verkoopprijzen en marge zijn belangrijk als
onderdeel van de financiële beheersing, omdat de risico’s
in de externe omgeving steeds groter worden. Dit vergt
inzicht in kosten en opbrengsten per patiëntgroep, per
module, of per cliënt. We behandelen de uitgangspunten
voor de kostprijsberekening en de toepassing hiervan:
wat is het doel?
Inrichting financieel bestuur
Financiële professionals hebben vaak een duale rol:
enerzijds verzetten zij werk voor en zijn zij loyaal aan de
afdelingen en divisies voor wie zij werken, anderzijds zijn
zij een soort ‘verkenner’ die de raad van bestuur
attendeert op risico’s in de (omgeving van de)
organisatie. Zij worden ingezet als regelaars & rekenaars,
maar ook als projectmanagers en adviseurs. Bovendien is
er vaak nog een ‘eigen’ afdeling te managen. Dit stelt
eisen aan strategische en procesvaardigheden van
financiële professionals. Het vraagt om flexibiliteit en
doortastendheid: het vraagt om strong controllership.
De toepassing van strong controllership wordt behandeld
aan de hand van een praktijk casus.

Kapitaallasten en financiering
In de vergoeding van rente en afschrijving hebben
ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Door een
toenemend financieel risico komt de dekking van kosten
in gevaar en wijzigen banken hun opstelling. We bekijken
hoe een modelmatige aanpak dit risico kan helpen
beheersen en bespreken de meerjaren financiële
planning. Ook worden financieringsvormen behandeld.

We streven na het programma uit te voeren zoals beschreven in de brochure. De inhoud van het programma is
gewaarborgd, de uitvoering van het programma kan - indien omstandigheden daartoe nopen - op onderdelen
afwijken van de beschrijving in de brochure.
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Gastdocenten
Op een aantal thema’s heeft de leergang Financieel Bestuur gastdocenten. Zij delen hun kennis vanuit hun langjarige
ervaring in de zorgpraktijk, en gaan de discussie hierover aan met de deelnemers. Deze interactieve sessies verdiepen
de verbinding tussen theorie en praktijk in de leergang.

drs. Mat Botman

mr. Marc Udink

drs. Peter
Langenbach RC

Pim Diepstraten

Als strategisch denker adviseert,
begeleidt en coacht Mat Botman
bestuurders en Raden van Toezicht.
Hij kijkt daarbij naar sterktes en
verbeterpunten in zowel governance
als op persoonlijk vlak. Mat Botman
is onder meer trainer bij de
Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en
docent aan de Vrije Universiteit. In de
leergang Financieel Bestuur zet hij
deelnemers aan het denken over de
toegevoegde waarde van de Raad
van Toezicht.
Advocaat Marc Udink was als de
stille bewindvoerder namens de
zorgkantoren en de NZa betrokken
bij de ontbinding van het Meavitaconcern, het grootste faillissement in
de geschiedenis van de Nederlandse
zorgsector. Als gevolg van de
marktwerking in de zorg is hij daarna
bij vele surseances, faillissementen
en doorstarten betrokken geweest,
zoals TSN Thuiszorg en Philadelpia.
Vanuit deze ervaring brengt hij
belangrijke leerstofelementen in voor
de leergang Financieel Bestuur.

Na zijn KMA-opleiding voltooide Peter
Langenbach de studie Economie aan
de Universiteit van Tilburg en de
postdoctorale opleiding Controlling
aan de Erasmus Universiteit. Bij het
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam is
hij voorzitter van de raad van bestuur.
Daarnaast is hij sinds 2016 bestuurder
van het Spijkenisse Medisch Centrum.
Peter Langenbach is lid van het
bestuur van de STZ (Samenwerkende
Topklinische Ziekenhuizen) en
Santeon. In 2011 werd hij uitgeroepen
tot Zorg- ﬁnancial van het jaar.

dr. ir. Frans Schaepkens EMFC RC

Tjerk Overduin

Michel van Schaik

Jaarverslaggeving als basis voor een
ﬁnanciële positiebepaling vormt het
startpunt voor de leergang. Een en
ander wordt ingeleid door Frans
Schaepkens, op basis van zijn
jarenlange ervaring als ﬁnancieel
manager en docent aan Nyenrode
Business University. Frans
Schaepkens is momenteel werkzaam
als ﬁnancieel manager bij het
Amstelland Ziekenhuis. In het
verleden werkte hij o.a. bij Achmea
en het St. Antonius Ziekenhuis

Tjerk Overduin vertelt graag het
verhaal achter de cijfers. Als ‘bruggen
bouwer’ tussen cijfers en bedrijfs
voering werd hij in 2018 door Fizi, dé
vereniging van en voor zorgfinancials,
uitgeroepen tot ‘Zorgfinancial van het
jaar’. Tjerk Overduin is Financieel
Directeur bij Zorggroep Florence.
Onder andere bij de Haagse
Hogeschool doceert hij bij de afdeling
Finance & Control en enthousiasmeert
hij studenten voor zorgfinance. In zijn
bijdrage aan de leergang Financieel
bestuur belicht hij zorgcontractering
en de rol van Finance & Control hierbij.
Als directeur Gezondheidszorg van
de Rabobank neemt Michel van
Schaik de deelnemers mee in een
verkenning van de kansen van
herstructurering van het zorgaanbod
en de ﬁnanciering daarvan.
Bijzondere aandacht ten behoeve van
het ﬁnancieel bestuur is er voor de
kwaliteit van de business case en hoe
de bank deze beoordeelt.

Pim Diepstraten is bedrijfseconoom en
heeft de afgelopen jaren diverse
geborgde en ongeborgde financierings
trajecten succesvol afgerond. Bij
Finance Ideas is hij partner en
verantwoordelijk voor het Zorgteam.
Samen met dit team adviseert hij
ziekenhuizen en zorginstellingen bij het
arrangeren van financiering, interne
strategische sturing en de financiële
onderbouwing van fusies en
overnames. Deze kennis zet hij ook in
als gastdocent bij de leergang
Financieel Bestuur en de MHBA.
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Aanmelding en algemene informatie
Inschrijven en
toelatingsprocedure

U kunt zich inschrijven via het
aanmeldingsformulier. Graag uw CV
meezenden. Op de inschrijving en
eventuele annulering zijn de algemene
voorwaarden van Erasmus Centrum
voor Zorgbestuur van toepassing.
Deze vindt u op op onze website.
Bijeenkomsten
Module 1:
woensdag 5 oktober 2022
van 12.00 – 20.30 uur
donderdag 6 oktober 2022
van 9.00 – 16.00 uur
Module 2:
woensdag 2 november
2022 van 9.00 – 17.30 uur
donderdag 3 november
2022 van 9.00 – 16.00 uur
Module 3:
woensdag 23 november
2022 van 9.00 – 18.00 uur
donderdag 24 november 2022
van 9.00 – 16.00 uur
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Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 3.570,inclusief cursusmateriaal, exclusief
eventuele overnachtingkosten. De
modules vinden plaats op een locatie
centraal gelegen in het land.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen
bij Bianca de Haan,
programmacoördinator
T 010 - 4088554
E dehaan@eshpm.eur.nl
Postadres:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Centrum voor
Zorgbestuur - ESHPM
(kamer J6-11)
T.a.v. Bianca de Haan
programmacoördinator
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Meer informatie over Erasmus
Centrum voor Zorgbestuur vindt u op
www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl
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Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onderdeel
van de Erasmus School of Health Policy & Management
(ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is in 2003 opgericht
met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van het
management en het bestuur in de gezondheidszorg.
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is ingericht als een
vormingsplaats: een plek voor leiders in de gezondheids
zorg om, soms in de beslotenheid van een groep collega’s
en soms juist in uitwisseling met andere partijen, te
praten over kwesties uit de dagelijkse praktijk en de
eigen werkstijl. De opleidingsprogramma’s zijn gedegen
gefundeerd, actueel en uitdagend. Elk programma
kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis,
praktijkervaringen en reflectie. De programma’s worden
mede ingekleurd door de doelgroep, doelstelling en
persoonlijke leervragen van deelnemers. Zo wordt eigen
casuïstiek een leermiddel en wordt de aanwezige kennis,
uit diverse sectoren van de gezondheidszorg, optimaal
benut.
Het programma-aanbod bestaat onder andere uit:
Master Class, een management development program
ma over strategie en leiderschap, voor (eindverant
woordelijke) zorgbestuurders.
Master of Health Business Administration, de
enige internationaal geaccrediteerde MBA-opleiding
in Nederland specifiek voor de zorg. Voor leiders op
strategische posities bij aanbieders van zorg en welzijn,
verzekeraars, toeleveranciers en overheden die zich
verder willen bekwamen in hun vak c.q. voorbereiden op
een volgende carrièrestap.
Top Class, een management development programma
voor managers en directeuren in de zorg die een stap
naar een bestuurlijke functie overwegen.
Financieel Bestuur in de Zorg, een kort programma voor
managers en bestuurders over actuele en aankomende
financieel-economische vraagstukken in de zorg.

Imagine2, een programma voor medisch specialisten
én ziekenhuizen. Doel van het programma is medisch
specialisten toe te rusten om een leidende rol te nemen
in de continue verbetering van zorg. Ook bestuurders van
hun ziekenhuizen worden betrokken bij het programma.
Academische Leergang Zorg Management, een
compacte leergang gericht op uitbreiding van kennis
en versterking van het vakmanschap van directeuren,
managers en professionals in de zorg.
Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, een programma
waarin verpleegkundigen de strategische visie en
vaardigheden verwerven om hun vak, de organisatie en
de zorg verder te brengen.
Governance Class, een programma voor toezichthouders
en voorzitters van raden van toezicht in de gezondheids
zorg.
Strategisch Vastgoedbeleid, een korte leergang over
de strategie en praktijk van vastgoedbeleid in de zorg
voor bestuurders en toezichthouders die actuele ontwik
kelingen en strategie willen toepassen op hun eigen
dagelijkse praktijk.
Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap, een leider
schapsprogramma voor professionals in de ouderenzorg
en hun bestuurders. Vanuit gedeeld leiderschap leren zij
het voortouw te nemen in het ontwikkelen van kwalitatief
goede ouderenzorg.
Digitale transformatie, een nieuw programma voor
bestuurders in de zorg dat inzicht geeft in en actuele
kennis biedt over digitalisering in de zorg én het in
praktijk brengen daarvan in de eigen zorgorganisatie.
Maatwerk, op verzoek is het ook mogelijk om maatwerk
programma’s te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld om de
bestaande structuur en cultuur van de organisatie tegen
het licht te houden of te onderzoeken hoe verschillende
zorginstellingen de samenwerking op regioniveau kunnen
vormgeven.

Medisch Specialist en Bestuur, een programma voor
bestuurlijke medici die zich verder willen bekwamen op
bestuurlijk, persoonlijk en inhoudelijk vlak.
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