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Private-equity in de zorg; 
marktwerking op haar retour? 
 
Op 5 april j.l. zijn Kamervragen ingediend 
over het verder samengaan van twee 
kinderopvang organisaties. Deze vragen 
liggen ter beantwoording voor aan de 
Staatssecretarissen van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en aan 
de staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Dat dit 
gebeurt is een goede zaak. De vragen zelf 
maken duidelijk waarom: 
<< Hoe kijkt u meer in het algemeen aan 
tegen de rol van investeringsmaatschap-
pijen in de kinderopvangsector? Vindt u 
het passend dat investeerders zich mengen 
in een sector met een groot publiek belang 
en met veel publiek geld? (vraag 4). Kunt u 
een inschatting geven van de omvang van 
de omzet in de sector en de gemaakte 
winsten? Wat is de gemiddelde marge in 
deze (met belastinggeld gedragen) sector? 
(vraag 5). Wat is er bekend over de 
gevolgen van de inmenging van private 
equity in deze sector? Worden de 
belangen van aandeelhouders op deze 
manier niet gesteld boven het belang van 
de kinderen en de kinderopvang-
medewerkers? (vraag 6) >>.  
Het doel zit in de slotvraag: 
<<Deelt u de mening dat winsten die in de 
kinderopvangsector gemaakt worden ook 
ten goede moeten komen aan de 
kinderopvang? Hoe kunt u dit borgen?>> 
 
Vanaf 2019 investeert het kabinet € 248 
miljoen structureel in de betaalbaarheid 
van de kinderopvang. Ouders met jonge  

 
kinderen krijgen een inkomens-
afhankelijke kinderopvangtoeslag.  
 

 
 
Dit is een tegemoetkoming in de kosten 
van kinderopvang: zelf betalen deze jonge 
gezinnen per maand voor 5 dagen in de 
week bedragen tot boven de 2000 euro 
voor het eerste kind, waarbij een 
tegemoetkoming ontvangen wordt van 
minder dan de helft. 
 
Private equity financiering in de semi-
publieke sector zoals kinderopvang en 
gezondheidszorg is een bijzonder 
fenomeen en dat laat zich bijna niet meer 
stuiten. In 2018 heeft een consortium van 
kinderopvangorganisaties geprobeerd 
Kidsfoundation te kopen met als doel 
meer maatschappelijk rendement (ipv 
financieel rendement). Een Canadese 
investeerder had er veel meer pecunia 
voor over waardoor het niet meer lukte.  
Kan de spagaat nog groter tussen ons 
Rijnlands denken (waarde voor 
belanghebbenden) en de Angelsaksische 
winstdoelstellingen van private-equity 
fondsen? Ouders van jonge kinderen 
willen liefdevolle aandacht voor hun 
kinderen - bij voorkeur nabij en 
kleinschalig - door een beperkt aantal 

	
SOLtalk 
 
MEDISCHE WETENSCHAP 



zorgzame begeleidsters. Bij private equity 
gaat het om geld van burgers in de vorm 
van subsidie kinderopvang of zorgpremie 
dat gebruikt wordt als financieringsbasis 
om particuliere rijken nog vermogender te 
maken. 
 
Op 15 april j.l. was in Utrecht een 
symposium met als titel "De marktwerking 
op haar retour?" Inleider was onder meer 
minister van financiën Wopke Hoekstra. 
De vrije markt is het juiste vertrekpunt 
maar daarmee is het niet het gezamenlijke 
punt van aankomst, aldus Hoekstra.  
Als piketpalen noemde hij het publieke 
belang en de noodzaak van een strenge 
marktmeester. Verder is het nodig 
onderscheid te maken tussen markten en 
binnen markten (voorbeelden als de 
telecomsector en voedselveiligheid).  
Zijn boodschap was dat we toe moeten 
naar een nieuw evenwicht tussen publiek 
en privaat. Ook riep hij het gehoor op tot 
een bredere verantwoordelijkheid voor 
het publieke belang. Daarbij is de 
aanname dat de waardeoriëntatie van 
bestuurders altijd in lijn is met die van de 
sector waarin ze werken. 
 
Kernwaarden in het arbeidsleven van 
bestuurders binnen de sector zullen best 
wel deugen. Bestuurders van 
hoogrenderend private equity zullen van 
mening zijn dat ze niets onoorbaars doen. 
Daarmee blijven het nadrukkelijk 
werelden van verschil wat betreft hun 
doelstellingen, én hun waardeoriëntaties. 
Liefdevolle aandacht tegenover maximaal 
rendement. Als je terugkijkt is de historie 
van de kinderopvang dan is die van 
wonderlijk korte duur geweest om uit te 
komen waar deze nu staat: een jaar of 15. 
Laten we hopen dat onze politici en 
bestuurders een vergelijkbaar lot voor de 
gezondheidszorg tijdig weten af te 
wenden.   

 
 
 
 
 
Wat voorligt in de zorgmarkt zijn vragen 
die over een tiental jaren prijs en kwaliteit 
bepalen: 
 
• Big data gezien als het nieuwe goud 

voor Apple, Microsoft, Amazon, 
Alphabet en Facebook. 
De zorg zou er beter en goedkoper 
van kunnen worden: graag wel onder 
Europese publieke voorwaarden (oa. 
de AVG). De enorme winsten van dit 
soort spelers gaan niet ingezet 
worden in werelddoelen voor 
duurzame ontwikkeling (sustainable 
development goals), zoveel mag 
duidelijk zijn. 

• ICT-leveranciers die de zorg 
toenemend bepalen tegen tarieven 
waarop weinig invloed mogelijk is:  
er wordt al gesproken over de nieuwe 
'farma-bedrijven' in de sector. 

• Private equity in de zorg.  
In 2018 werden een recordaantal 
overnames gedaan in de zorgsector. 
Volgens een onderzoek van Deloitte 
zat er private equity achter een-derde 
van de overnames, hetgeen een 
stijging was van 30 % t.o.v. 2017. 

 
De vrije markt is het juiste vertrekpunt 
maar daarmee is het niet het gezamenlijke 
punt van aankomst. Een constatering of 
een waarschuwing? Wat mij betreft het 
laatste want zijn we niet al halverwege? 
Hoekstra gebruikte een citaat van 
Kierkegaard:  
"Wie met de tijdgeest trouwt wordt snel 
weduwnaar".  
Hij en onze ministers van VWS hebben 
veel wijsheid nodig. 
 
 

'Liefdevolle aandacht 
tegenover 

maximaal rendement.' 
 



 
 
 
 
Bronnen 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukk
en/kamervragen/detail?id=2019Z06866&d
id=2019D14187 
http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorb
ereiding/begroting,kst248601_17.html 
https://curiouskids.nl/tarieven-tijden/ 
https://www.kidsfoundation.nl/nl/onex-
nieuwe-eigenaar-van-kidsfoundation/ 
https://www.cnbc.com/2019/04/08/apple
-could-top-300-billion-in-sales-from-
health-care-morgan-stanley.html 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/13/p
rivate-equity-mengt-zich-steeds-meer-in-
de-zorg-a3953017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


