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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In ziekenhuizen wordt circa 1 op de 5 euro besteed aan niet patiënt 

gebonden activiteiten. De SP wil graag meer inzicht in de 

overheadkosten bij ziekenhuizen. In dat kader zijn reeds Kamervragen 

gesteld aan de minister. De minister is echter niet voornemens om extra 

onderzoek te doen onder ziekenhuizen. Om toch een beter inzicht te 

krijgen heeft de SP besloten zelf een onafhankelijk onderzoek te laten 

uitvoeren.  

 

De SP wil met het onderzoek bereiken dat op basis van onafhankelijk 

onderzoek het debat gevoerd kan worden over overheadkosten bij 

ziekenhuizen. De SP wil dat de resultaten van het onderzoek gebruikt 

kunnen worden in de voorbereiding op begrotingsgesprekken rondom 

Prinsjesdag. 

1.2 Doel van het onderzoek 

De SP wil beschikken over een onafhankelijk en zo goed mogelijk 

onderbouwd inzicht in de overheadkosten bij ziekenhuizen. In het 

bijzonder wil de SP inzicht hebben in de ontwikkeling van de 

overheadkosten vóór de invoering van de marktwerking in de zorg en na 

de invoering daarvan. Hierbij gaat het niet alleen om het globale beeld, 

maar ook over de herkomst van overheadkosten: welke specifieke 

kostensoorten zijn in welke mate verantwoordelijk voor stijging (of 

daling) van de overheadkosten. Hierbij gaat het overigens niet alleen 

om overhead in enge zin, zoals management en administratie, maar ook 

om ingehuurd personeel, consultants en ICTers. Met andere woorden, 

het betreft kostensoorten die niet direct betrekking heeft op cliënt- en 

patiëntgebonden activiteiten.  

1.3 Onderzoeksmethodiek 

Er zijn enkele databronnen voorhanden (CBS Productiestatistieken 

ziekenhuizen, Economische Jaarstatistiek ziekenhuizen en enquête 

Beroepsbevolking), die worden gebruikt om de benodigde informatie te 

achterhalen. Deze bronnen overlappen elkaar voor een deel wat betreft 

de informatie die daaruit verkregen kan worden en voor een deel geven 

ze eigen inzichten. Ze hebben ieder hun eigen beperkingen in termen 

van tijdspanne en dekking van de ziekenhuispopulatie. We trachten deze 

bronnen zo goed mogelijk te benutten door ontbrekende informatie uit 

de ene bron aan te vullen met informatie uit de andere bron. Hierbij 

voert Panteia berekeningen uit om de data zo goed mogelijk op elkaar af 

te stemmen.  

 

We gaan als basis uit van twee tijdperioden, waar we de ontwikkelingen 

in kaart brengen, n.l. 1998 t/m 2006 en 2006 t/m 2014. Het betreft 

twee gelijke perioden van 8 jaargangen (=7 mutaties), waarbij we ervan 

uitgaan dat vanaf 2006 de privatisering de kosten (mogelijk) beïnvloedt. 

Waar mogelijk geven we informatie over de 3 typen ziekenhuizen, n.l. 

algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en universitaire 
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medische centra (UMC’s)). Voor de algemene ziekenhuizen geven we 

aanvullende detailinformatie voor de periode 2007 t/m 2014. Tevens 

kijken we in hoeverre we in de periode 1998 t/m 2014 systematische 

trendbreuken constateren in de datareeksen. 

 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende bronnen: 

 

1. CBS Productiestatistieken ziekenhuizen 

Dit betreft de resultaten van de jaarlijkse uitvraag bij de ziekenhuizen 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek van kosten en 

werkgelegenheid. De reeksen zijn voor ons doel beschikbaar vanaf 1998. 

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 groepen: 

 

 SBI 86.10.1 Universitair Medische Centra 

 SBI 86.10.2 Algemene ziekenhuizen 

 SBI 86.10.3 Categorale ziekenhuizen (incl. revalidatiecentra) 

 

Tussen 1998 en 2006 is de werkgelegenheid (fte) onderverdeeld in een 

aantal subcategorieën, die inzicht geven in direct en indirect personeel. 

Vanaf 2007 is uitsluitend het totaal aantal fte gegeven en heeft Panteia de 

ontbrekende onderverdeling geraamd op basis van de Economische 

Jaarstatistiek Ziekenhuizen (EJZ). 

 

2. Economische Jaarstatistiek Ziekenhuizen (EJZ) 

Dit betreft de resultaten uit de publicaties Kengetallen Nederlandse 

Ziekenhuizen, Financiële statistiek en Statistiek personeelssterkte, die 

Dutch Hospital Data jaarlijks uitbrengt op basis van een door hen en de 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) uitgezette enquête onder 

algemene ziekenhuizen en UMC’s. In deze enquête wordt naast een 

uitgebreide kostenspecificatie, de werkgelegenheid behoorlijk 

gedetailleerd opgevraagd. Vanaf 2010 tot heden worden de publicaties 

opgesteld door Panteia.  

 

3. Enquête Beroepsbevolking (EBB) 

Deze enquête van het CBS wordt jaarlijks uitgezet onder de Nederlandse 

beroepsbevolking, waarbij onder meer het beroep en de branche, waarin 

de respondent werkzaam is, wordt opgevraagd. Panteia heeft vanaf 1998 

de microbestanden bij het CBS geanalyseerd en tellingen gemaakt van 

het aantal banen per functiegroep (ISCO 08 functiecodes) voor 

werknemers die werkzaam zijn/waren in de ziekenhuisbranche (SBI 

86.10.1, 86.10.2 en 86.10.3). Naast de data van de EJZ en uit de 

Productiestatistieken geven deze tellingen gedetailleerd inzicht in de 

ontwikkeling van het aantal banen per  functiegroep bij Nederlandse 

ziekenhuizen.  

1.4 Opzet van de rapportage 

In hoofdstuk 2 geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste 

uitkomsten. In hoofdstuk 3 geven we algemene informatie over de 

omvang van de ziekenhuizen in termen van aantal, productie en kosten. 

Vervolgens onderscheiden we de ontwikkeling van de directe en de 

indirecte kosten en kijken in hoeverre deze verschilt tussen de twee 

deelperioden. Daarna zoomen we in op de indirecte kosten bij algemene 

ziekenhuizen (2007 t/m 2014) en ten slotte kijken we naar het verschil 

in aantal banen (fte) voor verschillende functies tussen de perioden 

1998 t/m 2006 en 2007 t/m 2014.  
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2 Samenvatting van de resultaten 

Uit het onderzoek naar overheadkosten bij ziekenhuizen komt naar 

voren dat de indirecte kosten (kosten die niet direct betrekking hebben 

op de te leveren zorg aan cliënten) in de periode 1998 t/m 2014 

weliswaar stijgen, maar minder dan de directe kosten (3,3% ten 

opzichte van 4,4% bij de algemene ziekenhuizen). Binnen de indirecte 

kosten zien we echter wel uitschieters, waarbij met name de ‘echte’ 

overhead (management, staf en administratie) veel sterker is gestegen 

dan de totale indirecte kosten en dan de totale directe kosten. Dit 

ondanks het feit dat de benodigde capaciteit in termen van bedden, 

verpleegdagen en aantal ziekenhuizen in de loop der jaren is 

teruggelopen. Dit laatste zien we wel terug in een daling van de 

facilitaire functies (hotelmatig, terrein- en gebouwgebonden functies).  

 

De groei van de kosten van ingehuurd personeel en consultants is 

beperkt, maar de groei van de kosten van automatisering is veel hoger. 

Bij dat laatste moet worden bedacht dat automatisering niet alleen 

administratieve processen behelzen, maar ook een steeds belangrijker 

component is geworden als ondersteuning van de arts/specialist bij 

onderzoek en behandeling van patiënten.  

 

De kostenstijgingen zien wij zowel terug in de periode 1998 t/m 2006 

als in de periode 2006 t/m 2014, waarbij de groei van de kosten vóór 

2006 gemiddeld hoger is dan na 2006. Op jaarbasis zien we uitschieters 

van de indirecte kostenstijging in de periode 2001-2002 en 2009-2011. 

In de periode 2007 t/m 2014 neemt het algemene management (fte) toe 

met meer dan 12% per jaar.  

 

Indien we kijken naar het verschil in aantal banen tussen de periode 

1998-2006 en 2007-2014, dan zien we dat bij de algemene 

ziekenhuizen midden- en lagere management veel sterker is 

toegenomen dan de totale personeelsomvang, evenals het ICT 

personeel. De stijging van het administratief personeel ligt in lijn met 

dat van het totale personeel, maar schaalvoordelen zien we niet terug. 

Wel constateren we een daling van ander type ondersteunend personeel, 

zoals schoonmakers en personeel voor bedrijfsbeheer. Ook bij UMC’s is 

het management in omvang veel sterker toegenomen dan de totale 

hoeveelheid personeel (2007-2014 ten opzichte van 1998-2006), 

evenals het ICT personeel. Een licht schaalvoordeel zien we terug bij de 

administratieve functies en ook bij UMC’s loopt de ontwikkeling van de 

hoeveelheid overig ondersteunend personeel achter bij dat van het 

totale personeel.  
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Concluderend: 

 Directe kosten sterker gestegen dan indirecte kosten, echter 

 Management en ICT zijn wel bovengemiddeld toegenomen en  

 Administratieve kosten niet buitenproportioneel gestegen, maar 

ook niet mee gedaald met dalende verblijfscapaciteit van 

ziekenhuizen 

 In tegenstelling tot hotelmatige kosten en terrein- en 

gebouwgebonden kosten, die wel zijn afgenomen 

 

In figuur 1 zijn de belangrijkste resultaten grafisch weergegeven.  

figuur 1 Belangrijkste resultaten 
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3 Ontwikkeling kosten bij 

ziekenhuizen 

3.1 Algemene ontwikkelingen bij ziekenhuizen 

tabel 1 Algemene ontwikkelingen ziekenhuizen 

Item Type 

ziekenhuis 

Waarde 

2012 

Gemiddelde 

jaarlijkse groei 

1998 - 2006 

Gemiddelde 

jaarlijkse groei 

2006 - 2012 

Gemiddelde 

jaarlijkse 

groei 1998- 

2012 

Aantal ziekenhuizen Algemeen 75*) -2,4% -1,5% -2,0% 

 Categoraal 23 1,7% -3,2% -0,5% 

 UMC 8 0,0% 0,0% 0,0% 

 Totaal 106 -1,4% -1,8% -1,6% 

Aantal dagopnamen Totaal 2,3 mln 8,9% 6,8% 8,0% 

Aantal klinische opnamen  Totaal 2,0 mln 1,6% 2,2% 1,8% 

Aantal (klinische) verpleegdagen Totaal 10,3 mln -2,4% -1,7% -2,1% 

Aantal verpleegdagen incl 

dagopnamen 

Totaal 12,6 mln -1,5% -0,5% -1,1% 

Gemiddelde ligduur klinische 

opnamen 

Totaal 5,2 dag -3,9% -3,8% -3,9% 

      

 Bron: CBS 

*) Dutch Hospital Data komt met de EJZ in 2012 op 83 algemene ziekenhuizen; het is 

onduidelijk waar dit verschil met het CBS door wordt veroorzaakt. 

 

We beginnen met een algemeen beeld te geven van de ontwikkeling van 

het aantal ziekenhuizen en van de productie door deze ziekenhuizen.  

 

Het aantal ziekenhuizen is in de periode 1998-2012 afgenomen, de 

algemene ziekenhuizen wat meer dan de categorale ziekenhuizen en het 

aantal UMC’s is gelijk gebleven. Sluitingen en fusies zijn debet aan deze 

afname. 75% van het aantal ziekenhuizen betreft algemene 

ziekenhuizen. Voor de categorale ziekenhuizen zien we in 1998-2006 

gemiddeld een stijging van het aantal, in de periode daarna is sprake 

van een daling.  

 

Deze ziekenhuizen produceren jaarlijks rond de 10 miljoen klinische 

verpleegdagen en de gemiddelde ligduur van klinische opnamen 

bedraagt op dit moment ongeveer 5 dagen. We zien in tabel 1 dat het 

aantal klinische opnamen weliswaar is gestegen, maar dat het aantal 

klinische verpleegdagen (en dus ook de gemiddelde ligduur) fors is 

gedaald. Deze daling van het aantal klinische verpleegdagen is 

gemiddeld iets sterker in de periode 1998-2006 dan in de periode 2006-

2014. Het aantal dagopnamen stijgt wel fors, maar in de tweede 

deelperiode iets minder sterk dan in de eerste deelperiode. Het aantal 

Het aantal 

ziekenhuizen is 

afgenomen 

 

 

Ook het aantal 

verpleegkundigen is 

gedaald 
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verpleegdagen inclusief de dagopnamen daalde met ongeveer 1 procent 

per jaar in de periode 1998-2012.  

De conclusie is dat mensen steeds korter in het ziekenhuis verblijven en 

dat er steeds minder overnachtingscapaciteit nodig is. Dit proces is al 

lange tijd gaande en de daling is vóór 2006 (vanaf 1998) sterker dan na 

2006.  

 

3.2 Kostenopbouw bij ziekenhuizen 

figuur 2 Verdeling kosten ziekenhuizen 2014 over ziekenhuistypen 

 

 

 

 Bron: CBS 

De totale kosten van Nederlandse ziekenhuizen bedroegen in 2014 23,4 

mld euro. Veruit het grootste deel hiervan komt voor rekening van de 

algemene ziekenhuizen (63%), gevolgd door de UMC’s (32%). De 

categorale ziekenhuizen vormen in termen van kosten een zeer kleine 

groep.  

 
Indien we kijken naar de kostenopbouw van de ziekenhuizen (zie figuur 

3) dan zien we dat de personeelskosten ongeveer 60% van de totale 

kosten bedraagt en dat de cliëntgebonden kosten (niet zijnde 

personeelskosten) 21% bedraagt. De hotelmatige kosten en de kosten 

voor energie en onderhoud bedragen beide zo’n 2 tot 3%, evenals de 

kosten van ingehuurd personeel.  

Opvallend is dat het aandeel personeelskosten bij categorale 

ziekenhuizen groter is dan bij de algemene ziekenhuizen en bij de 

UMC’s, maar dat het aandeel van de cliëntgebonden kosten juist kleiner 

is dan bij de andere typen. De UMC’s zitten er tussenin: hoger aandeel 

personeelskosten en lager aandeel cliëntgebonden kosten dan de 

algemene ziekenhuizen.  

 

algemene ziekenhuizen

categorale ziekenhuizen

UMC's

 

Het grootste  

deel van de kosten 

bestaat uit 

Personeelskosten 
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De personeelskosten vormen derhalve het leeuwendeel van de kosten en 

bestaan uit een direct en een indirect deel. Om inzicht te krijgen in de 

hoogte van de indirecte kosten is het derhalve belangrijk om de 

personeelskosten te verbijzonderen naar directe en indirecte 

personeelskosten. In de volgende paragraaf gaan we hier dieper op in.  

 

figuur 3 Kostenopbouw van ziekenhuizen 2014 

 

 

 

 Bron: CBS 

3.3 Ontwikkeling 1998 – 2014 (Productiestatistieken 

CBS) 

3.3.1  Inleiding 

In deze paragraaf beschouwen we de ontwikkeling van de kosten van 

ziekenhuizen over de periode 1998 – 2014. De basis voor de cijfers 

wordt gevormd door de Productiestatistieken van het CBS (PS). Deze 

statistiek geeft een onderverdeling in algemene ziekenhuizen, 

categorale ziekenhuizen en UMC’s. Bedenk dat in de CBS indeling 

revalidatiecentra onder de categorale ziekenhuizen vallen. Alle bedragen 

zijn vastgesteld op het prijsniveau van 2014, waarbij de eerdere jaren 

zijn gecorrigeerd voor inflatie op basis van de CPI (consumenten prijs 

index van het CBS).  

 

Om het onderscheid in directe en indirecte kosten te kunnen maken, is 

verbijzondering van de personeelskosten (lonen, salarissen, 

pensioenlasten) noodzakelijk. Deze verbijzondering zit niet in de PS 

cijfers en is door ons als volgt aangebracht: 

- Voor de periode 1998 t/m 2006 is de werkgelegenheid in de PS 

(in fte)  uitgesplitst naar een aantal functiegroepen; deze cijfers 

hebben we omgezet in personeelskosten door de gemiddelde 

personeelskosten per fte (bron: EJZ) te vermenigvuldigen met 

het aantal fte; ten slotte hebben we de verkregen bedragen per 
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functiegroep geijkt op de totale personeelskosten uit de PS, 

zodat het totaal van kosten van de functiegroepen gelijk is aan 

de totale personeelskosten uit de PS; 

- Voor de periode 2007 t/m 2014 is in de PS de onderverdeling 

van het aantal fte naar functiegroepen niet bekend, maar 

uitsluitend het totaal aantal werknemers in fte; om de 

onderverdeling toch te maken, hebben we voor de algemene 

ziekenhuizen en de UMC’s gebruik gemaakt van de cijfers uit de 

EJZ, die deze onderverdeling wel geeft. Vervolgens hebben we 

op dezelfde wijze als boven de fte omgezet in personeelskosten 

en gezorgd dat het totaal van de functiegroepen gelijk is aan de 

totale personeelskosten, zoals in de PS gegeven. 

3.3.2  Gemiddelde jaarl i jkse groei kosten van ziekenhuizen 1998 t/m 

2014 

 

In figuur 4 wordt de gemiddelde jaarlijkse groei (in %) gegeven voor de 

3 typen ziekenhuizen en voor het totaal van de ziekenhuizen, waarbij de 

kosten voor de algemene ziekenhuizen en voor de UMC’s door ons zijn 

ingedeeld in directe en indirecte kosten1. De indeling in directe en 

indirecte kosten is op sommige onderdelen moeilijk te bepalen. We 

hebben daarbij keuzes gemaakt, die hebben geleid tot de volgende 

toedeling: 

 directe kosten: 

o personeelskosten patiënt- en bewonergebonden functies 

o personeelskosten leerling verplegend, verzorgen en 

opvoedend personeel 

o personeelskosten stagiaires 

o kosten uitzendkrachten en overige inleen 

o overige personeelskosten (anders dan salaris, sociale 

lasten, pensioenlasten) 

o cliënt- en bewonergebonden kosten 

 indirecte kosten 

o personeelskosten algemene en administratieve functies 

o personeelskosten hotelfuncties 

o personeelskosten terrein- en gebouwgebonden functies 

o personeelskosten overige werkzame personen 

o onderhouds- en energiekosten 

o voeding en hotelmatige kosten 

o algemene kosten 

o andere bedrijfskosten 

o huur en operationele lease kapitaalgoederen 

o afschrijvingen op vaste activa 

 

                                                 
1 Voor de categorale ziekenhuizen is dit alleen mogelijk voor de periode 2006 t/m 2014, zie 
vervolg 
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figuur 4 gemiddelde % jaarlijkse groei 1998 – 2014 van de kosten van ziekenhuizen 

 

 

 

 Bron: CBS en EJZ 

In figuur 4 zien we dat de totale kosten van ziekenhuizen gemiddeld met 

4,4% per jaar zijn gestegen in de periode 1998 t/m 2014 (gecorrigeerd 

voor algemene prijsstijging). De kosten van algemene ziekenhuizen 

stijgen met 3,8% en die van de UMC’s en de categorale ziekenhuizen 

stijgen veel sterker, n.l. met 5,8% en 5,3%.  

 

Indien we het onderscheid maken tussen directe en indirecte kosten, 

dan constateren we dat de gemiddelde jaarlijkse groei van de directe 

kosten hoger is dan die van de indirecte kosten. Voor de algemene 

ziekenhuizen is de gemiddelde jaarlijkse groei van de directe kosten 

4,1% en van de indirecte kosten 3,3%. Voor de UMC’s zijn de 

groeicijfers vrijwel gelijk, n.l. 5,8% groei van de directe kosten en 5,7% 

groei van de indirecte kosten. Voor de categorale ziekenhuizen kunnen 

we het onderscheid tussen directe en indirecte kosten alleen maken voor 

de periode 2006 – 2014 en zien we over die periode een gemiddelde 

jaarlijkse groei van de directe kosten van 5,9% en van de indirecte 

kosten van 2,9%. Voor alle ziekenhuizen komen we voor de periode 

2006-2014 op een gemiddelde jaarlijkse groei van de directe kosten van 

4,0% en van de indirecte kosten van 3,2%.  

3.3.3  Gemiddelde jaarl i jkse groei 1998 –  2006 en 2006-2014 

 

In tabel 2 zien we dat de jaarlijkse groei van de ziekenhuiskosten in de 

periode 1998-2006 gemiddeld hoger is dan in de periode 2006-2014, 

n.l. 5,2% ten opzichte van 3,7%. Dit aspect zien we ook terug in de 

afzonderlijke groeicijfers van de 3 typen ziekenhuizen.  

 

 

Ruim 4% 

kostenstijging per 

jaar 
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indirecte kosten 

 

Kostenstijging vóór 

2006 groter dan na 

2006 
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Zowel voor de directe kosten als voor de indirecte kosten geldt dat de 

groeicijfers gemiddeld hoger zijn in de periode 1998-2006 dan in de 

periode 2006-2014.  

 
Opvallend is dat bij de algemene ziekenhuizen in de periode 1998-2006 

de groei van de directe kosten en van de indirecte kosten weinig 

verschilt (4,6% t.o.v. 4,2%), maar dat in de periode 2006-2014 de 

directe kosten veel sterker stijgen dan de indirecte kosten (3,5% t.o.v. 

2,4%). Voor de UMC’s zien we een (iets) sterkere stijging van de 

indirecte kosten ten opzichte van de directe kosten voor de periode 

2006-2014 (5,0% indirect en 4,7% direct). 

tabel 2 Gemiddelde jaarlijkse groei 1998-2006, 2006-2014 en 1998-2014 

Type/soort Gemiddeld 

1998-2006 

Gemiddeld 

2006-2014  

Gemiddeld 

1998-2014 

Alle ziekenhuizen    

 Directe kosten n.b. 4,0% n.b. 

 Indirecte kosten n.b. 3,2% n.b. 

 Totale kosten 5,2% 3,7% 4,4% 

Algemene ziekenhuizen    

 Directe kosten 4,6% 3,5% 4,1% 

 Indirecte kosten 4,2% 2,4% 3,3% 

 Totale kosten 4,5% 3,1% 3,8% 

UMC’s     

 Directe kosten 6,9% 4,7% 5,8% 

 Indirecte kosten 6,4% 5,0% 5,7% 

 Totale kosten 6,7% 4,8% 5,8% 

Categorale ziekenhuizen    

 Directe kosten n.b. 5,9% n.b. 

 Indirecte kosten n.b. 2,9% n.b. 

 Totale kosten 6,0% 4,6% 5,3% 

 Bron: CBS, EJZ 

3.4 Ontwikkeling hoofdcomponenten indirecte kosten  

3.4.1  Inleiding 

In deze paragraaf zoomen we in op de ontwikkeling van de 

hoofdcomponenten van de indirecte kosten. Aangezien we cijfers uit de 

EJZ gebruiken om voor de latere jaren de ontbrekende gegevens uit de 

PS in te vullen, kunnen we voor de categorale ziekenhuizen slechts van 

een beperkt aantal componenten de ontwikkelingen schetsen, aangezien 

deze niet in de EJZ worden meegenomen.  
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3.4.2  Gemiddelde jaarl i jkse groei hoofdcomponenten indirecte kosten 

bij a lgemene ziekenhuizen 

tabel 3 gemiddelde jaarlijkse groei hoofdcomponenten indirecte kosten bij algemene 

ziekenhuizen  

Kostensoort Gemiddeld 

1998-2006 

Gemiddeld 

2006-2014  

Gemiddeld 

1998-2014 

personeelskosten algemene en administratieve functies 7,2% 3,4% 5,3% 

personeelskosten hotelfuncties 3,1% -0,2% 1,4% 

personeelskosten terrein- en gebouwgebonden functies 2,7% -0,4% 1,1% 

personeelskosten overige werkzame personen 4,9% 2,1% 3,5% 

onderhouds- en energiekosten 5,1% 2,5% 3,8% 

voeding en hotelmatige kosten 1,4% 0,5% 1,0% 

algemene kosten 5,2% 4,3% 4,8% 

andere bedrijfskosten 3,5% -5,8% -1,3% 

huur en operationele lease kapitaalgoederen 0,6% -0,2%  0,2% 

afschrijvingen op vaste activa 2,7% 3,3% 3,0% 

    

Totale indirecte kosten 4,2% 2,4% 3,3% 

Financiële lasten2 -4,1% 0,8% -1,7% 

 Bron: CBS, EJZ 

In tabel 3 zien we dat de algemene en administratieve personeelskosten 

jaarlijks veel sterker zijn gestegen dan de andere indirecte 

kostenposten, zowel in de periode 1998-2006 als in de periode 2006-

2014, maar dat zij in 2006-2014 minder hard zijn gestegen dan in 1998-

2006. Opvallend is dat in de periode 2006-2014 de kosten van enkele 

indirecte kostensoorten zijn gedaald: personeel hotelfuncties en terrein- 

en gebouwgebonden functies, huur en lease van kapitaalgoederen en 

andere bedrijfskosten. Dit hangt waarschijnlijk samen met de daling van 

het aantal verpleegdagen (zie tabel 1), waardoor minder bedcapaciteit 

(en dus ruimte en voeding) nodig is in ziekenhuizen. Ook het aantal 

algemene ziekenhuizen is mede door fusies gedaald, hetgeen 

schaalvoordelen oplevert. Opvallend is dan wel dat we die 

schaalvoordelen niet terugzien in de kosten van management en 

administratie. 

 

De bevindingen liggen in de lijn met die van het CBS in 2006 (zie 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2006/14/overhead-in-algemene-

ziekenhuizen-gestegen), waarin gesteld werd dat tussen 1997 en 2004 

de overhead aan personeel twee keer zo hard waren gestegen dan de 

totale personeelsomvang bij algemene ziekenhuizen.  
 

Ten slotte valt op dat de rentelasten in de periode 1998 – 2006 jaarlijks 

daalt, maar dat deze in 2006 – 2014 stijgt.    

                                                 
2 Aangezien de directe kosten, indirecte kosten en totale kosten betrekking hebben op de 
bedrijfslasten, vallen de financiële lasten hier buiten en worden ze apart vermeld. 

Personeelskosten 

algemeen en 

administratief bij 

algemene 

ziekenhuizen en 

UMC’s sterk 

gestegen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2006/14/overhead-in-algemene-ziekenhuizen-gestegen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2006/14/overhead-in-algemene-ziekenhuizen-gestegen
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3.4.3  Gemiddelde jaarl i jkse groei hoofdcomponenten indirecte kosten 

bij UMC’s  

 

Tabel 4 geeft de ontwikkeling van de indirecte kostensoorten voor de 

UMC’s. Evenals voor de algemene ziekenhuizen, zijn de 

personeelskosten voor algemene en administratieve functies bij de 

UMC’s sterk gestegen, veel sterker dan de andere indirecte 

personeelskosten. We zien echter bij de UMC’s ook andere indirecte 

kostensoorten sterk stijgen, zoals algemene kosten en huur- en lease 

van kapitaalgoederen. Evenals bij de algemene ziekenhuizen, zijn de 

indirecte personeelskosten in 2006-2014 jaarlijks veel minder sterk 

gestegen dan in de periode daarvoor. Kostendalingen zien we echter 

niet terug bij de UMC’s, wat het beeld oproept dat bezuinigingen op 

indirecte kosten na invoering van de marktwerking bij UMC’s minder het 

geval is geweest dan bij algemene ziekenhuizen. Daarbij moet wel de 

kanttekening worden gemaakt, dat de bedcapaciteit bij algemene 

ziekenhuizen tussen 2003 en 2014 sterker is gedaald dan die bij de 

UMC’s3. Ook is het aantal UMC’s gelijk gebleven, in tegenstelling tot het 

aantal algemene ziekenhuizen. Evenals bij de algemene ziekenhuizen 

dalen de rentelasten gemiddeld in de periode 1998- 2006 en stijgen ze 

in de periode 2006-2014. 

 

tabel 4 gemiddelde jaarlijkse groei hoofdcomponenten indirecte kosten bij UMC’s en 

aandeel in indirecte kosten 

Kostensoort Gemiddeld 

1998-2006 

Gemiddeld 

2006-2014  

Gemiddeld 

1998-2014 

personeelskosten algemene en administratieve functies 10,2% 5,4% 7,8% 

personeelskosten hotelfuncties 6,1% 0,2% 3,1% 

personeelskosten terrein- en gebouwgebonden functies 1,1% 2,7% 1,9% 

personeelskosten overige werkzame personen 7,4% 4,4% 5,9% 

onderhouds- en energiekosten -1,7% 4,5% 1,3% 

voeding en hotelmatige kosten 3,2% 0,2% 1,7% 

algemene kosten 10,4% 5,6% 8,0% 

andere bedrijfskosten -

10,2% 

5,8% -2,5% 

huur en operationele lease kapitaalgoederen 19,8% 4,5% 11,9% 

afschrijvingen op vaste activa 5,0% 8,3% 6,6% 

    

Totale indirecte kosten 6,4% 5,0% 5,7% 

Financiële lasten -6,1% 5,9% -0,3% 

  Bron: CBS, EJZ 

  

                                                 
3 Zie de publicaties ‘Kengetallen Nederlandse Ziekenhuizen, Dutch Hospital Data, diverse 
jaargangen, www.dhd.nl 
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3.4.4  Gemiddelde jaarl i jkse groei hoofdcomponenten indirecte kosten 

bij categorale ziekenhuizen 

 

tabel 5 gemiddelde jaarlijkse groei hoofdcomponenten indirecte kosten bij categorale 

ziekenhuizen 

 Kostensoort Gemiddeld 

1998-2006 

Gemiddeld 

2006-2014  

Gemiddeld 

1998-2014 

personeelskosten indirect n.b. 3,0% n.b. 

onderhouds- en energiekosten 4,0% 1,7% 2,9% 

voeding en hotelmatige kosten 2,8% 1,2% 2,0% 

algemene kosten 8,7% 3,3% 5,9% 

andere bedrijfskosten -2,0% 10,5% 4,0% 

huur en operationele lease kapitaalgoederen 5,1% 5,7% 5,4% 

afschrijvingen op vaste activa 4,7% 2,5% 3,6% 

    

Totale indirecte kosten n.b. 4,6% n.b. 

Financiële lasten -3,4% -2,5% -2,9% 

 Bron: CBS, EJZ 

Voor de categorale ziekenhuizen hebben we helaas onvoldoende 

betrouwbare cijfers vanuit de EBB om de personeelskosten in de periode 

1998 – 2006 te kunnen verbijzonderen naar directe en indirecte 

personeelskosten. Ook kunnen we de opsplitsing van de indirecte 

personeelskosten in algemene en administratieve functies, hotelmatige 

functies en terrein- en gebouwgebonden functies voor categorale 

ziekenhuizen niet maken. In tabel 5 zien we dat, analoog aan de 

bevindingen bij algemene ziekenhuizen en UMC’s, de meeste indirecte 

kostensoorten (niet zijnde indirecte personeelskosten) in de periode 

2006-2014 minder sterk zijn gestegen dan in de periode 1998-2006.  

In tegenstelling tot de algemene ziekenhuizen en de UMC’s, dalen de 

rentelasten in de periode 2006- 2014.  

3.5 Mogelijke trendbreuken in de kosten en opbrengsten 

van ziekenhuizen 

In deze paragraaf beschouwen we de groei per jaar van de kosten en de 

opbrengsten bij ziekenhuizen en kijken we in hoeverre sprake is van 

jaren met een relatief zeer sterke stijging of daling in de periode 1998 

t/m 2014. Daartoe vergelijken we de jaarlijkse kosten- en 

opbrengstmutaties met de gemiddelde jaarlijkse stijging over de gehele 

periode.  
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figuur 5 Jaarlijkse % mutatie totale opbrengsten en kosten, indirecte kosten en 
personeelskosten overhead en facilitaire functies bij algemene ziekenhuizen, in 

afwijking van de gemiddelde jaarlijkse % mutatie  

 

 

 

 

 Bron: CBS, EJZ 

 

Voor de algemene ziekenhuizen zien we een bovengemiddelde4 stijging 

in 2001 en 2002 van zowel totale kosten als van de indirecte kosten en 

daarbinnen van de personeelskosten voor overhead en facilitaire 

functies (=management, administratie, hotelmatig en terrein- en 

gebouw gebonden functies) In 2010 en 2011 zien we de indirecte kosten 

(en de totale kosten) fors toenemen, maar blijven de personeelskosten 

voor overhead en facilitaire functies redelijk stabiel. In 2012 wordt de 

stijging in de jaren daarvoor weer geheel of gedeeltelijk 

gecompenseerd. We zien de personeelskosten voor overhead en 

facilitaire functies over de hele linie gelijke tred houden met de totale 

kosten van ziekenhuizen in termen van meer- of minder dan gemiddelde 

toename, behalve in de periode 2010 t/m 2012, waar de eerstgenoemde 

relatief stabiel is.  

 

Ten slotte constateren we dat de (relatieve) ontwikkeling van de totale 

opbrengsten voor vrijwel de gehele periode in de pas loopt met die van 

de totale kosten, met uitzondering van 2005 en 2007, waarbij in 2005 

de omzetontwikkeling zich gunstig ontwikkelt ten opzichte van de totale 

kosten en in 2007 ongunstig (denk erom, reeksen zijn in afwijking van 

de gemiddelde jaarlijkse stijging over de gehele periode).  

                                                 
4 De groeicijfers per jaar zijn in afwijking van de gemiddelde jaarlijkse mutatie over de gehele 
periode  

Bij algemene 

ziekenhuizen sterke 

stijging indirecte 

kosten in   

2001-2002 en in 

2010-2011 
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figuur 6 Jaarlijkse % mutatie totale opbrengsten en kosten, indirecte kosten en 
personeelskosten overhead en facilitaire functies bij UMC’s, in afwijking van de 

gemiddelde jaarlijkse % mutatie 

 

 

 

 Bron: CBS, EJZ 

Voor de UMC’s zien we voor 2001 ongeveer hetzelfde beeld als voor de 

algemene ziekenhuizen, n.l. een relatief sterke groei van zowel de totale 

kosten als de indirecte kosten. In 2003 zien we een bovengemiddelde 

toename van de personeelskosten overhead en facilitaire functies, 

terwijl we deze stijging niet terug zien bij de indirecte kosten en bij de 

totale kosten. Ook in 2008 en 2009 zien we een bovengemiddelde 

stijging van de kosten van UMC’s, ongeveer in dezelfde periode als bij 

de algemene ziekenhuizen.  

 

In zijn algemeenheid zien we een soort golfbeweging met een piek van 

de groei van de kosten in 2001, een afname van de groei tot en met 

2006, vervolgens een toename van de groei in 2007 – 2009 en wederom 

een afname daarna. In 2014 lijkt de groei weer sterker te worden. Deze 

golfbeweging is in mindere mate en met ongeveer dezelfde periodiciteit 

ook waarneembaar bij de algemene ziekenhuizen. Let wel, we 

beschrijven hier steeds de jaarlijkse groei in afwijking van de 

gemiddelde jaarlijkse groei over de gehele periode.  

 

Voor de ontwikkeling van de omzet zien we een soortgelijk beeld als 

voor de algemene ziekenhuizen, n.l. een patroon conform dat van de 

totale kosten, behalve in 2006 en 2007, waarbij 2006 een relatief 

gunstige omzetontwikkeling kent en 2007 een ongunstige 

omzetontwikkeling ten opzichte van de ontwikkeling van de totale 

kosten.   

3.6 Verbijzondering indirecte kosten bij algemene 

ziekenhuizen 2007 - 2014 

3.6.1  Inleiding 

In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens twee zaken aan de 

orde. Allereerst wordt op basis van de EJZ-statistieken de gemiddelde 

jaarlijkse groei weergegeven van diverse indirecte kostenposten binnen 

de personeelskosten en van de algemene kosten. Ter referentie is in de 

Bij UMC’s sterke 

toename overhead 

en facilitaire zaken 

in 2003 

 

Golfpatroon kosten-

ontwikkeling 

algemene 

ziekenhuizen en 

UMC’s 
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tabel de gemiddelde groei van de totale kosten die van de totale 

indirecte kosten weergegeven. 

In de paragraaf die daarop volgt wordt de gemiddelde groei van het 

aantal fte weergegeven, waar het functies betreft die te bestempelen 

zijn als indirecte functies. Daar de EJZ-statistieken beschikbaar zijn 

vanaf 2007, hebben alle gemiddelde groeipercentages betrekking op de 

periode 2007-2014. 

 

Sommige kostensoorten komen overeen met die in paragrafen 3.4 en 

3.5. De cijfers zijn echter verschillend, omdat de cijfers in deze 

paragraaf uitsluitend gebaseerd zijn op de EJZ en die uit de voorgaande 

paragrafen op het CBS. Evenals het geval is bij de CBS cijfers, zijn ook 

de bedragen vanuit de EJZ gecorrigeerd voor inflatie.  

3.6.2  Gemiddelde jaarl i jkse groei indirecte kosten 

 

In tabel 6 zijn diverse indirecte kosten uitgelicht, betrekking hebbend op 

enkele kosten binnen de personeelskosten en op de algemene kosten. 

Ter referentie zijn ook de gemiddelde jaarlijkse groeicijfers van de totale 

kostenposten weergegeven.  

 

Binnen de personeelskosten zijn met name de kosten van 

automatiseringspersoneel, management en staf en van administratief 

personeel relatief sterk gestegen, voor management en 

automatiseringspersoneel zelfs meer dan twee keer zo veel als de groei 

van de totale kosten. Deze groeicijfers steken schril af tegen de groei 

van de terrein- en gebouwgebonden personeelskosten en de kosten van 

hotelmatig personeel, waarbij (zoals eerder geconstateerd) zelfs sprake 

is van een afname tussen 2007 en 2014.  

 

Binnen de algemene kosten zijn de ontwikkelingen van de kosten van 

automatisering en van de zakelijke lasten en verzekeringen uitschieters. 

De stijging van de accountants- en advieskosten is met jaarlijks 

gemiddeld 1,0% groei relatief beperkt geweest.  

  

 

Bij de algemene 

ziekenhuizen zijn de 

kosten van overhead 

en automatisering 

vanaf 2007 zeer 

sterk gestegen 
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tabel 6 gemiddelde jaarlijkse groei indirecte kosten bij algemene ziekenhuizen 

Kostensoort Gemiddeld 

2007-2014 

Totale kosten 3,2% 

Totale indirecte kosten 1,8% 

Totale personeels- en sociale kosten (direct+indirect) 2,9% 

Waarvan enkele specifieke indirecte personeelskosten:  

Personeel terrein en gebouwgeb func. -5,2% 

Tot. pers. alg. en adm. functies 3,3% 

Administratief personeel 4,9% 

Management en staf alg. en admin. 6,6% 

Totaal personeel hotelfuncties -0,4% 

Medewerkers schoonmaak -0,5% 

Dienstverlenend personeel 1,8% 

Automatiseringspersoneel 8,6% 

Totale algemene kosten 3,5% 

Waarvan:  

Kosten van administratie en registratie 6,2% 

Kosten van automatisering 8,5% 

Communicatiekosten 2,4% 

Kosten algemeen beheer 0,1% 

Accountants- en advieskosten 1,0% 

Zakelijke lasten en verzekeringen 6,9% 

Kosten audiovisuele apparatuur en benodigdheden -0,6% 

Andere algemene kosten 2,4% 

 

3.6.3  Gemiddelde jaarl i jks groei aantal fte naar funct iegroep  

In tabel 7 gaat het om de gemiddelde jaarlijks ontwikkeling van het 

aantal fte naar functiegroep. Het betreft hier dus uitsluitend de 

ontwikkeling van het aantal fte’s, los van de kosten. Tevens is de 

gemiddelde ontwikkeling van de indirecte functiegroepen weergegeven.  

 

Het aantal fte in de indirecte functies is sinds 2007 jaarlijks gemiddeld 

met 0,5% gestegen. Ondanks de beperkte stijging van het aantal fte in 

indirecte functies, zijn hierbinnen wel categorieën aan te wijzen die een 

relatief sterke stijging hebben doorgemaakt. Zo is het aantal fte in 

management en staffuncties met 8,4% per jaar toegenomen en 

hierbinnen het algemeen management met maar liefst 12,7% per jaar. 

Daarnaast is het automatiseringspersoneel jaarlijks met 7,9% relatief 

sterk gestegen.  

 

In termen van werkgelegenheid constateren we, analoog aan de 

bevindingen in paragraaf 3.6.2, een daling van het hotelmatige 

personeel en het terrein- en gebouwgebonden personeel.  

 

 

Het aantal managers 

bij algemene 

ziekenhuizen stijgt 

in 2007-2014 met 

meer dan 12% per 

jaar 
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We zien dus ook in het aantal fte dat de afgenomen benodigde 

ziekenhuiscapaciteit (verpleegdagen, bedden, aantal algemene 

ziekenhuizen) wel heeft geleid tot afname van facilitair personeel, maar 

niet tot afname van het management en administratief personeel.  

 

De sterke toename van het automatiseringspersoneel vinden wij niet 

verwonderlijk. Automatisering vormt een steeds belangrijker component 

van de zorgverlening, niet alleen administratieve systemen maar ook 

hard- en software die de arts/specialist ondersteunt bij zijn (directe) 

werkzaamheden voor onderzoek en behandeling van de patiënt.  

tabel 7 gemiddelde jaarlijkse groei aantal fte bij algemene ziekenhuis, opgesplitst naar 

functiegroep 

Functiegroep Gemiddeld 

2007-2014 

INDIRECTE FUNCTIEGROEPEN TOTAAL 0,5% 

Totaal algemene en administratieve functies 1,8% 

Totaal management/staf functies 8,4% 

Algemeen management 12,7% 

Stafpers. alg. en adm. functies 6,6% 

Administratief personeel 3,8% 

Automatiseringspersoneel 7,9% 

Opleidingspersoneel 1,5% 

Personeel verwerving 2,1% 

Pers. I.Z. personeel en/of org. 0,9% 

Personeel algemene ondersteuning -1,5% 

Totaal personeel hotelfuncties -1,5% 

Management civiele functies -1,3% 

Productiepersoneel -3,9% 

Distributiepersoneel -1,2% 

Personeel civiel onderhoud -3,1% 

Dienstverleningspersoneel 0,9% 

Personeel terrein- en gebouwgebonden functies -1,3% 

  

TOTALE AANTAL FTE 2,0% 
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3.7 Aantal banen bij ziekenhuizen naar specifieke 

functies 1998 – 2014 

3.7.1  Inleiding 

In deze paragraaf zoomen we in op een selecte groep functies, die van 

toepassing zijn op ziekenhuisactiviteiten. De data die hiervoor gebruikt 

worden zijn afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het 

CBS, waarbij de cijfers geijkt zijn op de PS. Voor categorale 

ziekenhuizen achten wij de cijfers niet betrouwbaar genoeg om deze 

verdieping in beeld te brengen, dus we beperken ons tot de algemene 

ziekenhuizen en de UMC’s. De functies zijn gebaseerd op een 

samenstelling van ISCO-codes, een internationale standaard voor 

beroepsindelingen. Het gaat hier om het aantal banen, uitgedrukt in 

voltijd equivalenten (fte). 

 

3.7.2  Gemiddelde aantal banen per funct ie bij Algemene ziekenhuizen  

 

In tabel 8 wordt het gemiddeld aantal banen per jaar gegeven voor de 

periode 1998 t/m 2006 en voor de periode 2007 t/m 2014. We zien dat 

de totale hoeveelheid personeel in de tweede deelperiode gestegen is 

van gemiddeld 113.000 fte per jaar naar gemiddeld 130.000 fte per 

jaar, een stijging van 16%. We zien tevens dat het management veel 

sterker is toegenomen dan de totale hoeveelheid personeel in de tweede 

deelperiode ten opzichte van de eerste deelperiode (meer dan 50% 

hoger), waarbij opvalt dat met name het lagere management debet is 

aan deze verhoging en dat de stijging van het hogere management, 

bestaande uit 300 tot 400 fte per jaar, beperkt is gebleven tot 34%.  

Rekening houdend met het feit dat aantal algemene ziekenhuizen tussen 

deze twee periodes gemiddeld met 18,5% is gedaald, is de toename van 

het hoger management per ziekenhuis met 64% gestegen. Kanttekening 

hierbij is dat het gemiddelde algemene ziekenhuis in termen van 

personeel ook groter is geworden: een totale toename van 16%. 

Het administratief personeel bedraagt ongeveer 6% van het totale 

personeel en ligt gemiddeld in de periode 2007-2014 22% hoger dan in 

de periode 1998-2006, iets boven de stijging van het totale personeel.  

 

In lijn met wat we in de vorige paragrafen zagen, is de hoeveelheid ICT 

personeel sterk gestegen en ligt in 2007-2014 gemiddeld bijna 80% 

hoger dan in de periode 1998-2006. Daarentegen zien we een afname 

van het overige ondersteunende personeel voor bedrijfsbeheer en 

administratie en van het personeel voor huishoudelijke hulp en 

schoonmaak. Ook dat laatste ligt in lijn met eerdere uitkomsten, de 

afname loopt mee met de teruggelopen benodigde opvangcapaciteit bij 

ziekenhuizen.  
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tabel 8 Aantal banen (fte) naar functie bij Algemene ziekenhuizen, 1998 t/m 2014 

Functie Gemiddeld aantal 

banen per jaar   

1998-2006 

Gemiddeld 

aantal banen 

per jaar  

2007-2014 

% toename  

2007-2014  

t.o.v. 1998-2006 

Management 2.817 4.401 56% 

  w.v. directie en hoger 

kader 

297 397 34% 

  w.v. administratief en 

commercieel 

430 713 66% 

  w.v. overig 

management 

2.091 3.292 57% 

Administratief personeel 6.143 7.512 22% 

Ondersteunend personeel 

bedrijfsbeheer en 

administratie 

8.263 7.853 -5% 

Technisch personeel ohgv 

wetenschap, techniek, 

gezondheidszorg (excl. 

ICT) 

49.165 49.729 1% 

ICT personeel 1.453 2.602 79% 

Huishoudelijke hulpen en 

schoonmaken 

2.512 2.074 -18% 

Overig direct en indirect 

personeel 

42.177 56.094 33% 

Totaal personeel 112.530 130.265 16% 

 Bron CBS/EBB, bewerking Panteia 

In tabel 9 is voor het management en ICT-personeel weergegeven wat 

de toename in banen tussen de twee periodes betekent voor extra 

personeelskosten. Voor algemene ziekenhuizen geldt dat de toename 

van management functies heeft geleid tot een toename van de 

personeelskosten van ongeveer € 111 miljoen, waarvan naar schatting  

€ 15 miljoen door een toename van het hogere management. De 

onderverdeling naar typen management functies is gebaseerd op een  

inschatting over de gemiddelde personeelskosten per fte, waarbij het 

gemiddelde voor het totale management is ontleend aan de cijfers uit de 

EJZ. Bedacht moet worden, dat personeelskosten bestaan uit bruto 

loonkosten, sociale lasten en overige personeelskosten.  

 

De toename van ICT-personeel in dezelfde periode heeft geleid tot bijna 

€69 miljoen extra personeelskosten voor algemene ziekenhuizen.  
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tabel 9 Toename in loonkosten voor management en ICT bij Algemene Ziekenhuizen, 

1998 t/m 2014 

Functie Toename aantal 

banen 2007-2014  

t.o.v. 1998-2006  

Gemiddelde 

loonkosten 

 

Extra loonkosten  

2007 -2014  

t.o.v. 1998-2006 

Management 1.584 70.000 111.460.000 

  w.v. directie en hoger kader 100 150.000 15.000.000 

  w.v. administratief en commercieel 283 65.000 18.395.000 

  w.v. overig management 1.201 65.000 78.065.000 

ICT personeel 1.251 55.000 68.805.000 

 Bron: Bron CBS/EBB en EJZ, bewerking Panteia. Loonkosten incl. sociale lasten en overige 

personeelskosten 

 

3.7.3  Gemiddelde aantal banen per funct ie bij UMC’s  

 

In tabel 10 zien we dezelfde cijfers voor de UMC’s. We zien dat het 

totale personeel gemiddeld in de tweede deelperiode 30% hoger ligt dan 

in de eerste deelperiode, dit is een sterkere toename dan bij de 

algemene ziekenhuizen. Verder zien we dat het management maar liefst 

70% in omvang is gestegen in 2007-2014 ten opzichte van 1998-2006 

en dat, in tegenstelling tot de algemene ziekenhuizen, het hogere 

management en het administratief en commercieel management hier 

debet aan zijn. Het algemene personeel is iets minder sterk gestegen 

dan het totale personeel en het ICT personeel is meer dan verdubbeld. 

Ook bij de UMC’s zien we dat het huishoudelijke personeel is 

afgenomen. 

 

Bij UMC’s is het 

management meer 

dan 70% hoger in 

2007 – 2014 dan in 

1998- 2006. 
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tabel 10 Aantal banen (fte) naar functie bij UMC’s , 1998 t/m 2014  

Functie Gemiddeld aantal 

banen per jaar   

1998-2006 

Gemiddeld 

aantal banen 

per jaar  

2007-2014 

% toename  

2007-2014  

t.o.v. 1998-2006 

Management 1.039 1.769 70% 

  w.v. directie en hoger 

kader 

100 238 138% 

  w.v. administratief en 

commercieel 

155 363 134% 

  w.v. overig 

management 

784 1.168 49% 

Administratief personeel 2.469 3.091 25% 

Ondersteunend 

personeel 

bedrijfsbeheer en 

administratie 

3.055 3.134 3% 

Technisch personeel 

ohgv wetenschap, 

techniek, 

gezondheidszorg (excl. 

ICT) 

12.507 13.415 7% 

ICT personeel 870 1.803 107% 

Huishoudelijke hulpen 

en schoonmaken 

498 376 -25% 

Overig direct en indirect 

personeel 

21.009 30.324 44% 

Totaal personeel 41.447 53.912 30% 

Bron CBS/EBB, bewerking Panteia 

 

Ook voor UMC’s is de toename in het management en ICT-personeel 

uitgedrukt in personeelskosten inclusief sociale lasten en overige 

personeelskosten. Bij UMC’s heeft de toename geleid tot een stijging 

van de personeelskosten van ongeveer € 59 miljoen voor management 

functies en € 51 miljoen als ICT-personeel, waarbij het hogere 

management een stijging van € 21 miljoen voor haar rekening neemt. 

Voor deze berekening zijn de personeelskosten per fte gelijk 

verondersteld aan die voor algemene ziekenhuizen. 
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tabel 11 Toename in loonkosten voor management en ICT bij UMC’s, 1998 t/m 2014 

Functie Toename aantal 

banen 2007-2014  

t.o.v. 1998-2006  

Gemiddelde 

loonkosten* 

 

Extra loonkosten  

2007 -2014  

t.o.v. 1998-2006 

Management 730 81.068 59.180.000 

  w.v. directie en hoger kader 138 150.000 20.700.000 

  w.v. administratief en commercieel 208 65.000 13.520.000 

  w.v. overig management 384 65.000 24.960.000 

ICT personeel 933 55.000 51.315.000 

 Bron: Bron CBS/EBB en EJZ, bewerking Panteia. Loonkosten incl. sociale lasten en overige 

personeelskosten. * Schatting obv loonkosten bij Algemene ziekenhuizen.  

 

 


