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INVESTERINGSBEREIDHEID
IN TRANSFORMATIE
Banken zijn nauw betrokken bij de gezondheidszorg. Eind 2017 staat er volgens het CBS bij de
banken voor EUR 19,3 miljard aan langlopende leningen uit bij zorgaanbieders. BNG Bank heeft
hierin een marktaandeel van 36%. In de kern gaat het om kredietverlening voor het realiseren van
nieuw zorgvastgoed. Dat gaat van omvangrijke ziekenhuizen tot aan kleinschaliger voorzieningen
voor langdurige zorg.
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“De zorgsector is minder afhankelijk van het beperkte aantal, uitsluitend Nederlandse banken, dat van oudsher de
sector bediende. Steeds meer werken partijen samen om
de benodigde financieringsmiddelen bij elkaar te krijgen.”

waarbij een herschikking van het zorgveld noodzakelijk is.
E-health en andere innovaties moeten meer ruimte
krijgen. Er moet meer gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheden die de techniek biedt. De overheid
faciliteert daarom de opschaling van innovatieve toepassingen van gezondheidstechnologie. Er ligt een grote
opgave met de elektronische gegevensuitwisseling.

Verduurzaming zorgvastgoed
In 2018 sloten een groot aantal partijen in het zorgveld de
Green Deal voor Duurzame zorg. Ook BNG Bank heeft
hiervoor getekend. Hiermee onderstrepen wij dat we onze
rol willen en kunnen spelen in de verduurzaming van de
sector. Inmiddels zijn routekaarten opgesteld met extra
maatregelen. In de komende jaren neemt de zorgsector
verantwoordelijkheid voor het Klimaatakkoord. Het tempo
van de normale vervanging van het zorgvastgoed is
onvoldoende. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig.
BNG Bank staat klaar om kredietverlening, kennis en
expertise daarvoor beschikbaar te stellen. Belangrijke
succesfactor is of zorgaanbieders hiervoor toereikende
bekostiging krijgen.
Om de noodzakelijke transformatie succesvol vorm te
geven zijn dus drie zaken nodig. Ten eerste transformationeel leiderschap van bestuurders. Ten tweede is de
investeringsbereidheid in technologische innovaties
onmisbaar. Tot slot is de verduurzaming van het zorgvastgoed noodzakelijk.
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