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Adstrat heeft een interne benchmark uitgevoerd onder grotere VVT-organisaties om meer inzicht 

te krijgen in de financiële positie en verschillen in bedrijfsperformance

• De benchmark bestaat uit de vergelijking van de financiële resultaten in 2015 van (praktisch) de grootste 10 

VVT-organisaties met een omzet tussen ~350 en ~135 miljoen euro

– De VVT-organisaties varieerden in omvang tussen 5.100 en 1.700 FTE’s

• De benchmark is gebaseerd op de (gedeponeerde) jaarrekeningen, waarbij (incidentiele) kosten deels zijn 

genormaliseerd om een reëler beeld van de financiële performance te krijgen

• De benchmark is uitgevoerd door Adstrat in januari 2017 bedoeld als eigen, interne ‘quick scan’ van de 

financiële positie van de grotere VVT-organisaties

Benchmark VVT (inleiding)
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Per medewerker waren gemiddeld de opbrengsten 70.290 euro met een personeelskostenquote 

van 74,1% binnen een bandbreedte van circa 66% à 90%

Benchmark VVT (opbrengsten en kosten)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse
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Gemiddeld bedroeg de EBITDA 4,4% en het bedrijfsresultaat 0,9% binnen een bandbreedte van 

-7% en 3,6%, waarbij vrijval van voorzieningen het resultaat verbeterde

Benchmark VVT (resultaat)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse

Noot: - De EBITDA is de ‘earnings before interest, taxes, depreciation & amortisation’; EBIT is ‘earnings before interest & taxes’
- Kengetallen met * zijn gecorrigeerd voor (mutaties in) voorzieningen; kengetallen zijn exclusief bijzondere afschrijvingen
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De structuur van de resultatenrekening met de personeelskosten, overige kosten en 

operationele marge varieert aanmerkelijk onder de grotere VVT-organisaties

Benchmark VVT (resultatenrekening)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse

Noot: - De EBITDA is de ‘earnings before interest, taxes, depreciation & amortisation’; EBIT is ‘earnings before interest & taxes’
- ‘Best-practice’ is de VVT-organisatie met de hoogste rentabiliteit (ROCE, RONA) in de benchmark

Best-
practice
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Gemiddeld realiseerde een VVT-organisatie een operationeel rendement (ROCE) van 2,8% en 

integraal rendement (RONA) van 2,3% inclusief de vrijval van voorzieningen

Benchmark VVT (rentabiliteit)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse

Noot: - De ROCE is de ‘return on capital employed’ (operationele rentabiliteit) en RONA is de ‘return on net assets’ (integrale rentabiliteit) 
- Kengetallen met * zijn gecorrigeerd voor (mutaties in) voorzieningen; kengetallen zijn exclusief bijzondere afschrijvingen
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De relatie tussen complexere zorg en rentabiliteit tendeert negatief: hoe hoger de opbrengsten 

per medewerker, hoe lager de rentabiliteit van de VVT-organisatie

Benchmark VVT (omzet en rentabiliteit)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse
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Binnen een ruime bandbreedte bedroegen van een VVT-organisatie gemiddeld de vaste activa 

40,9%, het werkkapitaal -7,9% en de kasmiddelen 9,7% van de opbrengsten

Benchmark VVT (vermogen en liquiditeit)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse

Noot: - Het (netto) werkkapitaal betreft de vlottende activa (exclusief kasmiddelen) verminderd met de kortlopende (niet-rentedragende) verplichtingen
- De current ratio omvat de vlottende activa gedeeld door de kortlopende verplichtingen
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De kengetallen varieerden aanmerkelijk tussen de individuele VVT-organisaties door verschillen 

in  activiteitenportfolio en kosten- en vermogensstructuur

Benchmark VVT (fact-sheet)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse

Kengetallen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laag Mediaan Hoog

Opbrengsten/FTE 67.525     64.563     71.196     65.382     81.815     87.002     73.036     69.383     66.895     82.208     64.563     70.290     87.002     

Personeelskostenquote 78,8% 89,6% 78,4% 75,2% 71,3% 71,3% 66,2% 70,5% 74,1% 74,1% 66,2% 74,1% 89,6%

Overige kostenquote 17,3% 6,0% 24,7% 16,8% 21,6% 24,4% 30,3% 24,2% 18,4% 23,3% 6,0% 22,5% 30,3%

Bedrijfsresultaat -0,2% 3,6% -7,0% 2,6% 1,5% -0,5% 1,9% 0,7% 1,1% 0,4% -7,0% 0,9% 3,6%

Bedrijfsresultaat* -1,3% 3,6% -6,4% 2,1% 2,4% -9,2% 2,3% -0,4% -2,7% 1,4% -9,2% 0,5% 3,6%

Netto resultaat -1,3% 3,6% -7,9% 1,9% 0,3% -0,9% 2,2% 0,0% 0,1% 0,1% -7,9% 0,1% 3,6%

Netto resultaat* -2,4% 3,6% -7,4% 1,4% 1,2% -9,6% 2,7% -1,1% -3,7% 1,1% -9,6% 0,0% 3,6%

ROCE -0,5% 58,4% -18,6% 5,6% 2,8% -3,8% 30,7% 2,0% 2,9% 3,8% -18,6% 2,8% 58,4%

ROCE* -3,9% 58,4% -17,1% 4,4% 4,4% -69,5% 37,9% -1,1% -6,6% 11,9% -69,5% 1,7% 58,4%

RONA 0,5% 26,7% -17,9% 3,6% 2,6% -1,7% 8,1% 1,9% 2,8% 1,7% -17,9% 2,3% 26,7%

RONA* -1,9% 26,7% -16,4% 3,0% 4,2% -42,7% 9,6% -0,4% -5,7% 4,6% -42,7% 1,3% 26,7%

Vaste activa 42,3% 2,6% 48,7% 60,5% 64,7% 28,0% 9,6% 39,5% 47,0% 15,8% 2,6% 40,9% 64,7%

Werkkapitaal -9,6% 3,7% -10,1% -12,6% -9,0% -14,1% -2,2% -4,5% -6,8% -3,7% -14,1% -7,9% 3,7%

Schulddekking 4,4            -1,7          -7,6          1,1            4,3            0,1            -6,2          1,4            2,6            -5,6          -7,6          0,6            4,4            

Schulddekking* 6,1            -1,7          -9,4          1,2            3,8            -0,1          -5,5          1,8            5,3            -4,1          -9,4          0,6            6,1            

Rentedekking -0,1          180,1       -7,4          2,3            1,2            -0,9          12,9         0,8            1,0            1,0            -7,4          1,0            180,1       

Rentedekking* -0,8          180,1       -6,8          1,8            2,0            -16,0        16,0         -0,4          -2,3          3,1            -16,0        0,7            180,1       

Solvabiliteit 24,9% 100,0% 35,9% 37,8% 39,0% 57,4% 100,0% 58,2% 44,3% 69,6% 24,9% 50,8% 100,0%

Kasmiddelen 12,7% 7,4% 0,5% 36,5% 1,4% 7,3% 21,7% 12,1% 4,9% 20,7% 0,5% 9,7% 36,5%

Current ratio 1,2            1,8            0,4            2,1            0,5            0,7            2,1            1,3            0,9            2,0            0,4            1,2            2,1            

Noot: Kengetallen met * zijn gecorrigeerd voor (mutaties in) voorzieningen; kengetallen zijn exclusief bijzondere afschrijvingen
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De high-performers in rentabiliteit onderscheidden zich vooral door een gemiddeld lager 

geïnvesteerd vermogen en een betere liquiditeitspositie

Benchmark VVT (high-performers)

Bron: Deskresearch (jaarrekening 2015, n=10); teamanalyse

Noot: - De high-peformers bestaan uit de vier VVT-organisaties die in de benchmark van de grotere VVT-organisaties de hoogste rentabiliteit hadden
- Kengetallen met * zijn gecorrigeerd voor (mutaties in) voorzieningen; kengetallen zijn exclusief bijzondere afschrijvingen

• De high-performers in de benchmark realiseerden gemiddeld een vergelijkbare omzet- en 

kostenniveau per medewerker als de andere VVT-organisaties

– Gemiddeld was de omzet per medewerker bij de high-performers 69.209 euro

– De EBITDA was 4% tegenover 4,4% in de benchmark

• De high-performers hadden gemiddeld lagere afschrijvingen en rentekosten waardoor het 

netto resultaat gemiddeld 2%-punten hoger lag dan in de benchmark

• Onder de high-performers lag de operationele rentabiliteit (ROCE) met 18,1% aanmerkelijk 

hoger dan in de benchmark (2,8%)

– Gecorrigeerd was de ROCE onder high-performers 24,9%

• De hogere ROCE van high-performers werd gedreven door zowel de lagere afschrijvingen 

(marge) als mindere materieel vaste activa (vermogen)

• De high-performers hadden gemiddeld een hoger werkkapitaal en een sterkere liquiditeits-

positie in termen van kasmiddelen en current ratio

Kengetal n=10 HP

Opbrengsten/FTE 70.290     69.209     

Personeelskostenquote 74,1% 74,7%

Overige kostenquote 22,5% 20,1%

EBITDA 4,4% 4,0%

EBITDA* 3,8% 4,2%

EBIT 0,9% 2,3%

EBIT* 0,5% 2,2%

Netto resultaat 0,1% 2,1%

Netto resultaat* 0,0% 2,0%

ROCE 2,8% 18,1%

ROCE* 1,7% 24,9%

RONA 2,3% 5,9%

RONA* 1,3% 7,1%

Vaste activa 40,9% 12,7%

Werkkapitaal -7,9% -3,0%

Kasmiddelen 9,7% 21,2%

Current ratio 1,2            2,0            
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De financiële positie loopt sterk uiteen in bedrijfsmodel en performance, waarbij high-performers 

vooral verschillen in geïnvesteerd vermogen en liquiditeitspositie

1. Per medewerker waren gemiddeld de opbrengsten 70.290 euro met een personeelskostenquote van 74,1% 

binnen een bandbreedte van circa 66% à 90%

2. Gemiddeld bedroeg de EBITDA 4,4% en het bedrijfsresultaat 0,9% binnen een bandbreedte van -7% en 

3,6%, waarbij vrijval van voorzieningen het resultaat verbeterde

3. De structuur van de resultatenrekening met de personeelskosten, overige kosten en operationele marge 

varieert aanmerkelijk onder de grotere VVT-organisaties

4. Gemiddeld realiseerde een VVT-organisatie een operationeel rendement (ROCE) van 2,8% en integraal 

rendement (RONA) van 2,3% inclusief de vrijval van voorzieningen

5. Binnen een ruime bandbreedte bedroegen van een VVT-organisatie gemiddeld de vaste activa 40,9%, het 

werkkapitaal -7,9% en de kasmiddelen 9,7% van de opbrengsten

6. De kengetallen varieerden aanmerkelijk tussen de individuele VVT-organisaties door verschillen in  

activiteitenportfolio en kosten- en vermogensstructuur

7. De high-performers in rentabiliteit onderscheidden zich vooral door een gemiddeld lager geïnvesteerd 

vermogen en een betere liquiditeitspositie

Benchmark VVT (conclusies)


