SECTORVISIE ZORG
Zorginstellingen hebben zich de afgelopen periode ingespannen om het coronavirus
onder controle te krijgen. Dit heeft veel gevraagd van het gehele zorgstelsel.
Naar verwachting zal dit een sterke invloed hebben op hoe het zorgsysteem in de
toekomst wordt ingericht, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering.

“

Diverse trends in
zorgsector leiden
tot meer overnameactiviteit

“

Fusie- en overnameactiviteit
Voor de start van deze crisis waren er reeds meerdere trends in
de zorgsector die hebben geleid tot een toename van fusie- en
overnameactiviteiten. De zorgsector is namelijk interessant voor
consoliderende (financiële) partijen, aangezien de vraag toeneemt
door vergrijzing en bevolkingsgroei, de sector mede door de rol
van de overheid beperkt conjunctuurgevoelig is en er interessante
schaalvoordelen zijn te behalen.

Rembrandt Fusies & Overnames
Rembrandt F&O is bij veel transacties in deze markt betrokken geweest en is voor zorgondernemers een
ontwikkeld gesprekspartner op het gebied van overnames in de zorgsector. In deze sectorvisie worden
enkele ontwikkelingen onder de aandacht gebracht die invloed hebben gehad en naar verwachting gaan
hebben op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt.

Trends in de zorgmarkt

Toenemende zorgkosten door vergrijzing.

Door consolidatie worden efficiëntere
en meer gespecialiseerde organisaties
gecreëerd met minder overhead kosten,
waardoor zorgkosten verlaagd kunnen
worden.

Vergaande digitalisering en verdere
innovatie is benodigd om efficiëntie te
verhogen.

Grotere (geconsolideerde) organisaties
hebben meer capaciteit om te investeren
in technologische veranderingen en
hulpmiddelen.

Een krappe arbeidsmarkt met een hoog
personeelsverloop en verzuim.

Sterkere organisaties voeren veelal een
beter strategisch HR-beleid en investeren
doorgaans meer in digitalisering, waardoor
meer personele aandacht naar zorg kan
gaan en kwaliteit van de zorg toeneemt.

Winstuitkeringen in de zorg zullen onder
een vergrootglas blijven liggen.

Partijen in de markt dienen zich ook bewust
te zijn van hun maatschappelijke rol.
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Trend

Impact M&A

Verschuiving naar
groepspraktijken
met verschillende
mondzorgspecialisten

Groeimogelijkheden
zorgen voor
ketenvorming en
consolidatie

Lichte en planbare
specialistische zorg
verplaatst van het
ziekenhuis naar het
ZBC

Gespecialiseerde
groepen kunnen zorg
efficiënter uitvoeren

Personeelstekort
en een krimpende
markt door een lager
geboortecijfer

Noodzaak tot nadere
consolidatie met het
oog op efficiëntie

Specialisatie en meer
focus op preventieve
zorg

Groeimogelijkheden
zorgen voor
ketenvorming en
nieuwe concepten

Verhoogde regeldruk
en kwaliteitseisen
leiden tot verkoopwens kleinere aanbieders

Bedrijven met
onderscheidende
waardeproprosities
breiden uit

Door eigen bijdrage
meer vraag naar
onderscheidende
zorgwoningen in
diverse segmenten

Sterke
consolidatie door
zorgondernemingen
en vastgoedinvesteerders

Tandartsen

ZBC’s

Kraamzorg

Fysiotherapie

Kinderopvang

Zorg & wonen

Consolidatie door o.a.

Recente transacties door Rembrandt Fusies & Overnames
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Rembrandt F&O heeft een uitgebreid netwerk in de zorgsector en
uitstekende relaties met zowel consoliderende zorgondernemingen als met
private-equityfondsen.
Denkt u wel eens na over de verkoop van uw onderneming? Wij kijken graag
samen met u naar álle factoren die van belang zijn. Want de overname van een
onderneming is een ingrijpend moment. Voor u persoonlijk, maar ook voor uw
omgeving - en natuurlijk voor de onderneming zelf. Dat vergt een grondige aanpak
waar u op tijd mee moet beginnen.
Dat noemen wij de Kracht van het Plan.

Neem contact op met een van onze sectorspecialisten!
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