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Zorgzaam 
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Laurentius gaat een nieuwe koers varen en als we iets geleerd hebben 

in de afgelopen jaren en met alle ontwikkelingen die gaande zijn in 

het zorglandschap en in onze regio, dan is het dat we dit alleen 

samen kunnen doen. Samen met onze collega’s binnen het ziekenhuis 

én samen met onze netwerkpartners. De versnelde vergrijzing in onze 

regio, de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt zijn 

ontwikkelingen waar wij in de komende jaren een antwoord op moeten 

geven. We kijken continu vooruit omdat wat we vandaag doen het 

resultaat van morgen bepaalt. 

 

Begin 2021 is het Laurentius Ziekenhuis gestart met het bepalen van 

de route naar een nieuwe strategie. Dit traject hebben we samen met 

een brede vertegenwoordiging vanuit ons ziekenhuis gelopen. Onze 

medewerkers, onze patiënten en onze partners hebben onze 

werkgroepen en stuurgroep strategie gevoed met hun visie en 

feedback. Dit heeft geresulteerd in een aantal adviezen die de basis 

hebben gevormd voor deze strategie. 

In de komende jaren hebben we elkaar nodig om de zorg anders te 

gaan organiseren, om de zorg nog mensgerichter te maken voor onze 

patiënt en als organisatie voor onze medewerker. Dat betekent zorg 

verlenen op een andere manier, ondersteund door onze 

netwerkpartners, technologie en digitalisering en boven alles in een 

ziekenhuis waar we iedere dag weer willen verbeteren. 

 

We zijn trots op onze medewerkers en de nieuwe koers. 

We doen het samen, nu en morgen! 

 

Luc van den Akker en Karin Krol, 

Raad van Bestuur Laurentius Ziekenhuis  
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De kosten in de zorg nemen onder andere toe door en

. Er is tot 2030 sprake van een landelijke vergrijzing en 

ontgroenings-trend. Deze is echter sterker in de regio Midden-

Limburg dan in de rest van Nederland. Verder zal in Nederland de 

bevolking tot 2030 groeien terwijl deze in Midden-Limburg gelijk 

blijft.  

 

De (SES) in Midden-Limburg ligt ver 

onder het landelijk gemiddelde. De regio scoort tevens slecht op 

gezond gewicht en  bewegen. Deze score is gecorreleerd aan met 

gezondheid: een lagere score betekent vaak een slechtere 

gezondheid. Verder ligt de in Midden-Limburg 

lager dan het landelijk gemiddelde.  
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Naast gezondheidsontwikkelingen onder de (potentiële) patiënten-

populatie  is er sprake van een De vraag 

naar zorgprofessionals neemt al jaren toe. De Covid-19 crisis heeft 

deze vraag verder doen vergroten.  

Een gemiddeld lagere SES en gemiddeld lagere gezondheids-

kenmerken in de regio hebben invloed op het aantal mensen dat ziek 

is. Het aantal is relatief hoog in  

Midden Limburg ten opzichte van de rest van Nederland. Door 

hierboven genoemde demografische ontwikkelingen zullen met name 

de acute, chronische en oncologische zorgvraag verder toenemen in 

de regio.  
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In Laurentius zien zorgprofessionals de patiënt als geheel, ze zien de 

mens achter de patiënt. Mensen zijn niet hun aandoening. Daarom 

omarmen we in Laurentius het begrip ‘positieve gezondheid’. Hierin 

staat de integrale of holistische benadering van de patiënt voorop. 

Naast de medische dimensie, hebben onze medewerkers ook oog voor 

het mentale welbevinden, de kwaliteit van leven, zingeving en de 

sociale context van de patiënt. Zo gaat niet alle aandacht naar de 

ziekte maar ligt het accent op de mens zelf, op zijn veerkracht en 

hetgeen zijn leven betekenisvol maakt. Zorgprofessionals vergroten 

zo het vermogen van de patiënt om met alle uitdagingen, fysiek, 

emotioneel en sociaal, om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie 

te  voeren. 

Positieve gezondheid is uitgewerkt in zes dimensies, deze staan 

uitgewerkt in de onderstaande figuur. 

 

 

Op basis van deze positieve gezondheid kijkt elke zorgprofessional 

van Laurentius naar de patiënt en de zorgverleningsprocessen. Het is 

van invloed op de wijze waarop we zorg verlenen en een keuze 

maken voor een behandeling. ‘Samen beslissen’ is een wijze om met 

de patiënt ook oog te hebben voor andere aspecten dan de medische 

aspecten bij een medische keuze.  

De positieve gezondheid van onze patiënten vergroten, brengen we 

op meerdere wijzen ten uitvoer. Door middel van digitalisering 

ondersteunen we het op afstand verlenen van zorg. Het flexibel 

inplannen van afspraken en hybride organiseren van zorg kunnen 

van grote betekenis zijn voor de patiënt. Ook samenwerking met 

andere zorg- of hulpverleners en het creëren van netwerken, kan 

bijdragen aan de wijze waarop we waarde kunnen toevoegen aan het 

leven van de patiënt.  
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Op basis van de sleuteluitdagingen die 

worden voorzien in 2022-2025 zijn de visie, 

missie en kernwaarden van Laurentius 

herijkt. Deze nieuwe visie, missie en 

kernwaarden zijn tot stand gekomen tijdens 

een intensief en inspirerend traject met 

grote betrokkenheid van vele Laurentianen.  

 

Onze  ‘grenzen verleggen voor betere 

zorg’ laat zien dat we innovatief en 

nieuwsgierig zijn en dat we ons inspannen 

om voortdurend de lat hoger te leggen. We 

kijken vooruit en zetten altijd een extra stap 

om onze ambities waar te maken. Hierbij 

tonen we leiderschap.  

 

 

Onze  ‘gedreven door passie en 

kennis om het verschil te maken’ heeft een 

interne en externe dimensie evenals een 

emotionele en rationele en wordt 

gekenmerkt door vitaliteit, inspiratie, opti-

misme, pro-activiteit, efficiency, oplossings-

gerichtheid en vastbeslotenheid en geeft 

weer dat we een continu lerende organisatie 

zijn. 

 

Onze  zijn: ‘verantwoordelijk’, 

‘enthousiast’, ‘betrokken’, en ‘zorgzaam’. 

Deze kernwaarden gebruiken we als leidraad in 

alles wat we doen, intern en extern, met alle 

betrokkenen.  

houdt in dat we integer 

en betrouwbaar zijn en de moed hebben om 

altijd het juiste te doen. Hierbij is onze 

belangrijkste leidraad het belang van de 

patiënt. beschrijft het vuur, het 

optimisme, de ijver en de gedrevenheid 

waarmee we anticiperen op toekomstige 

uitdagingen zijn geeft onze 

verbondenheid weer, het samenwerken over 

disciplines en locaties heen. 

omvat de toewijding en het weloverwogen 

handelen, we delen onze kennis en 

vaardigheden, bieden zorg waar het nodig is 

en ondersteunen actief een gezonde leefstijl 

met de juiste partners.  
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De voor het Laurentius Ziekenhuis richt 

zich op het behouden van het huidige portfolio inclusief acute 

as. Dit is onder meer gebaseerd op de analyse dat patiënten in 

de regio Roermond kiezen voor Laurentius. 

 

Echter, om bovenstaande te kunnen realiseren, is het van 

levensbelang dat wij met grote urgentie de zorg anders 

inrichten. Zowel binnen de muren van het ziekenhuis alsook in 

samenwerking met onze partners.  

 

Wij onderscheiden vijf strategische pijlers en daarin vervatte 

ambities die ons, bij succesvolle implementatie ervan, in staat 

moeten stellen ons strategisch doel te bereiken. 

 

 

De eerste pijler betreft het anders organiseren van de zorg met 

focus op integraal capaciteitsmanagement, korte 

toegangstijden, verkorte ligduur en vroegtriage waar dat kan.  

De tweede pijler betreft het mensgericht Laurentius met oog 

voor patiënt en medewerker. 

Op basis van een regiovisie met onze netwerkpartners, gaan we 

zorg anders organiseren. Dat is onze derde pijler. 

Daarnaast gaan wij de focus leggen op het bevorderen van 

gezondheid en de kwaliteit van leven. Dit is onze vierde pijler. 

De laatste en vijfde pijler behelst onze digitale strategie die aan 

alle bovenstaande een ondersteunende rol heeft met als 

uitgangspunt dat digitaal werken de norm is. 

 

De 

volgen logischerwijs uit ons strategische doel dat gebaseerd is 

op onze strategische koers.  
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Het is van levensbelang voor Laurentius, gezien de hiervoor 

beschreven uitdagingen, om met grote urgentie aan de slag te gaan 

met het anders leveren van zorg. Dit houdt in dat de zorg 

toekomstbestendig ingericht wordt.  

 

Door middel van anderhalvelijns-samenwerking, meedenk-, en mee-

kijkconsulten kan het aantal verwijzingen gereduceerd worden. 

Samenwerking met netwerkpartners en zorgverzekeraars speelt hierin 

een belangrijke  rol. Door middel van congruente afspraken met 

zorgverzekeraars over -verplichtingen 

stellen we een jaarlijks doelstelling op.  

 

bereiken we door het anders leveren van 

zorg. Een focus op zorggerelateerde en geïndiceerde preventie om 

gezondheid te bevorderen en ongezondheid te voorkomen, 

ondersteunt in het reduceren van de zorgkosten. Hierbij speelt 

samenwerking in de netwerken in de eerste en anderhalvelijns-zorg 

een grote rol. De huidige snelle ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering kunnen hierbij ondersteunen.  

Intensiveren van het gebruik van 

gaat ons helpen. Hierbij zal de focus onder meer  liggen op 

ligduurreductie en het voorkomen van opnames door een focus op 

vroege triage. De herhaalfactor van poliklinische bezoeken moet 

worden gereduceerd en (ondersteunende)processen dienen zo 

efficiënt mogelijk te worden ingericht. Het is onze ambitie regionaal 

koploper te worden in het efficiënt aanbieden van zorg. Middels 

standaardisatie vergroten we efficiëntie en kwaliteit. We streven 

innovatie na bij specifieke zorgproducten.  

 

We sturen op door middel van PREMs en 

PROMs (‘Patiënt Reported Experience Measures’ en ‘Patiënt Reported 

Outcome Measures’) en een  benchmark met ziekenhuizen. Tevens 

maken we gebruik van kwaliteitsindicatoren met een benchmark. Als 

laatste maken we gebruik van de ‘Net Promotor Score’ (NPS), zowel 

voor medewerkers als voor patiënten; zodat zij ambassadeur en fan 

worden. Kwaliteit en veiligheid van zorg staan centraal. Laurentius 

streeft ernaar tijdige, excellente, kwalitatief hoogwaardige en 

toegankelijke zorg te kunnen bieden.  
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Laurentius is een mensgericht ziekenhuis dat waarde toevoegt aan het 

leven van de patiënt, dicht bij de patiënt. Van patiënten, bezoekers, 

medewerkers en van samenwerkingspartners krijgt Laurentius te 

horen dat Laurentius hierin excelleert en dat dit een van de unieke 

aspecten is van de zorg die medewerkers leveren. Dit unieke aspect is 

drieledig: we streven naar een mensgerichte benadering van de 

medewerker, de patiënt en de samenwerkingspartner. 

 

Mensgericht organiseren voor de medewerker betekent dat Laurentius 

ernaar streeft een goede werkgever te zijn en investeert in menselijk 

kapitaal. Dit betekent dat het welzijn van de medewerker voorop 

staat. We zorgen goed voor onze medewerkers, zodat zij op basis van 

gezondheid, plezier en kracht hun vak kunnen uitoefenen.  We 

hebben aandacht voor de werk-privé balans en duurzame 

inzetbaarheid. 

 

 

 

 

 

Mensgerichte zorg betekent voor Laurentius dat de patiënt in zijn 

geheel wordt benaderd. Hierbij streeft Laurentius naar het vergroten 

van positieve gezondheid, waarbij er aandacht is voor de mens achter 

de patiënt.  

 

 

Als mensgerichte organisatie wil Laurentius een professionele en 

verbindende netwerkpartner zijn voor organisaties waar het mee 

samenwerkt. Medewerkers delen kennis en vaardigheden met onze 

netwerkpartners. Daarnaast wordt een geïntegreerde benadering van 

zorg gecreëerd met deze netwerkpartners.  
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De regio speelt voor Laurentius met zijn prachtige centrale ligging in 

Midden-Limburg een cruciale rol in de ambities. Laurentius is een 

natuurlijke spin in het web binnen de regio.  

 

Laurentius heeft de ambitie om voor 2025 vanuit een overkoepelende 

regiovisie en een gezamenlijke ambitie met zijn samenwerkings-

partners zorg te verlenen. Uitgangspunt bij deze ambitie is dat op  

basis van het transmurale regiobeeld een gezamenlijke regio-ambitie 

en een opgave wordt benoemd met alle betrokken netwerkpartners. 

Daarbij heeft de zorgverzekeraar een actieve rol bij de invulling van 

de netwerkzorg. Hiermede wordt een grotere efficiëntie, meer 

kwaliteit van zorg en continuïteit, toegankelijkheid, kostenbeheersing 

en zorg op maat voor de patiënt beoogd. We gaan samen met onze 

netwerkpartners, de samenwerking in multidisciplinaire 

zorgnetwerken naar een hoger niveau tillen en intensiveren. Hierbij 

richten we de zorg rondom de patiënt in, gebruikmakend van 

digitalisering, waarbij aandacht is voor preventie.  

 

 

 

Samenwerken in een netwerk is belangrijk, lijkt vanzelfsprekend, maar 

blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Om deze verandering in 

Laurentius vorm te geven is samenwerken een onderdeel van onze 

strategie en mindset. Dit zal worden vertaald in (jaar)plannen, 

werkafspraken. Het wordt uitgedragen in alle lagen van de organisatie 

en onderdeel van de marketing en communicatie. Hierbij zal 

Laurentius een goede samenwerking nastreven vanuit kwaliteit van 

zorg, vanuit onze visie, missie en strategie, vanuit een gedeelde 

ambitie. Een andere benadering van samenwerken betekent ook 

creatief zijn in het zoeken van commerciële en niet commerciële 

(netwerk)partners die Laurentius dichter bij zijn doel kan brengen.  
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Het zorglandschap verandert en de rol van de patiënt bij zijn 

behandeling verandert. Om hierop in te spelen, is het van belang dat 

Laurentius de zorg anders gaat inrichten en meer focus legt op het 

‘bevorderen van gezondheid’ en het ‘bevorderen van de kwaliteit van 

leven’. Preventie is hierbij een belangrijk onderdeel. Laurentius 

omarmt het begrip ‘positieve gezondheid’. Hierin staat de integrale of 

holistische benadering van de patiënt en medewerker voorop.  

 

Voor Laurentius ligt de focus grotendeels op de zorggerelateerde en 

de geïndiceerde preventie, dit betreft voornamelijk de patiënten-

populatie. Voor de medewerkers ligt de focus, gezien de uitdagingen 

voor de komende jaren, wat betreft preventie voornamelijk op 

duurzame inzetbaarheid. Tevens zoeken we voor het stimuleren van 

preventie verbinding met samenwerkingspartners. Juist op het gebied 

van preventie is samenwerken in een netwerk van zorg-, welzijns- en 

gemeentelijke instellingen een vereiste.  

 

Hiernaast worden de vier facetten van preventie genoemd met elk een 

eigen invulling van de focus voor 2022-2025.  

Zorggerelateerde preventie  

 

Geïndiceerde preventie 

 

Selectieve preventie 

 

Universele preventie  
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Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie 

bieden kansen om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg 

voor Laurentius te waarborgen. Digitale mogelijkheden ondersteunen 

het streven van Laurentius om de juiste zorg, op de juiste plek, op het 

juiste moment, met de juiste informatie, door de juiste 

zorgprofessional en met de juiste middelen te bieden. Daarbij blijft de 

patiënt in de regie en ondersteunen we dat de zorg wordt 

georganiseerd rondom de patiënt. Hierin wordt digitaal werken als 

norm gezien. 

 

 

Binnen technologie en digitalisering zijn vijf thema’s te onderscheiden 

die geïntegreerd worden in Laurentius.  

 

 

 

• Het , indien mogelijk. Digitale zorg is 

beschikbaar voor patiënten die er prijs op stellen, naast fysieke 

mogelijkheden voor de patiënten die hieraan de voorkeur geven.  

• De . Daarmee stelt Laurentius zich ten doel 

zorg, digitaal of fysiek, aan te bieden volgens de wens van de 

patiënt. 

• Laurentius zet in de , meer in op digitale 

ondersteuning van zorg-op-afstand, daar waar mogelijk. Het motto 

wordt: ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’. Verder 

wordt samenwerking binnen netwerken ook ondersteund middels 

digitalisering. 

• voor de medewerkers. Digitale 

uitwisseling van zorggegevens draagt bij aan kwalitatief betere en 

veiligere zorg. Hierbij wordt ‘Business Intelligence’ en ‘Artificial 

Intelligence’ ingezet ter ondersteuning van de medewerkers. 

Scholing en uitleg over de te implementeren digitale veranderingen 

voor de medewerkers is hierbij een randvoorwaarde. 

• Laurentius maakt gebruik van de mogelijkheden die de huidige 

digitale ontwikkelingen bieden om  in de 

zorg te realiseren. 
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Om de slag te kunnen maken naar een wendbaar Laurentius hebben 

we een stevig intern fundament nodig gebaseerd op een duidelijke 

besturingsfilosofie, een cultuur gebaseerd op transparantie, 

betrokken leiderschap en een financieel gezonde organisatie. 

 

Een  die uitgaat van vertrouwen, samenwerken op 

ieder niveau en betrokken, duaal leiderschap.  

 

De  kenmerkt zich door positivisme, continu 

verbeteren en het stimuleren van persoonlijke groei. 

 

Het is solide en stelt ons in staat de komende 

jaren onze ambities te realiseren.  

 binnen Laurentius wordt van ieder van ons verwacht. Alle 

Laurentianen kunnen en dienen op hun beurt een bijdrage te leveren 

aan het realiseren van onze ambities.  

 

Wij zijn allemaal leiders en werken in vertrouwen met elkaar samen. 

Hierbij hebben wij respect en oog voor elkaars belangen en maken we 

optimaal gebruik van alle aanwezige kennis.  

 

Wij kijken vooruit, niet achterom, en zetten gezamenlijk de schouders 

eronder.  
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De basis van de besturingsfilosofie van Laurentius is gelegen in 

mensgerichte zorg en de overtuiging dat mensgericht organiseren een 

noodzakelijke randvoorwaarde is voor het wendbaarder maken van 

Laurentius op de lange termijn. Om onze strategie waar te maken is 

het noodzakelijk dat we op alle niveaus goed samenwerken en  

verantwoordelijkheid nemen. Dit zowel op bestuurlijk- en 

managementniveau, als op operationeel niveau. 

 

Vanuit de ambitie van duale verantwoordelijkheid, wordt een 

bestuursraad ingericht waarin samen besloten wordt en waarin gelijke 

verantwoordelijkheid genomen wordt. In deze bestuursraad is zowel 

de Raad van Bestuur vertegenwoordigd als een afvaardiging van het 

geïntegreerd medisch bestuur. Derhalve zijn er geen afzonderlijke 

bestuur overleggen meer. De Raad van Bestuur en het geïntegreerd 

medisch bestuur houden echter hun eigen taken en bevoegdheden en 

blijven daarvoor zelfstandig verantwoordelijk. Randvoorwaarde voor 

deze organisatievorm is dat er eerst een geïntegreerd medisch 

bestuur is gevormd. De deelname van het Verpleegkundig Stafbestuur 

aan de bestuursraad als groeimodel wordt onderzocht.  

 

Om afdelings- en specialisme overstijgend werken te stimuleren 

organiseren we de zorg in clusters. Deze clusters worden aangestuurd 

in duaal management. Dit betekent dat een medisch manager en 

bedrijfsvoerend manager gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

voor de prestatie van het cluster met respect voor elkaars kennis en 

kunde. We hebben continu oog voor optimale samenwerking tussen 

clusters. De ondersteunende diensten zijn zo georganiseerd dat zij 

adviserend en ondersteunend aan het primaire proces werken. 

 

Op operationeel niveau worden samenwerking en dualiteit 

vormgegeven door het partnerschap van teamleider en vakgroep- 

voorzitter. De teamleider geeft leiding aan een team of een afdeling 

en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het operationele 

beleid van het team/de afdeling. De leidinggevende op het eerste 

niveau is zichtbaar en aanspreekbaar op de werkvloer. De teamleider 

is een betrokken leider en coach. 
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De cultuur van Laurentius wordt gekenmerkt door vertrouwen, 

samenwerking en de holistische benadering van de patiënt en 

medewerker. 

 

 is noodzakelijk om de organisatie van zorg rondom de 

patiënt mogelijk te maken. Dit vraagt iets van alle medewerkers. 

Daarbij wordt er meer samenhang en continuïteit van zorg 

nagestreefd, dit is slechts mogelijk door goed samen te werken. Deze 

samenwerkingsgedachte is een gewoonte, een mindset, een ‘way of 

life’ en daarmee onderdeel van de cultuur van Laurentius. In ons 

interne netwerk werken alle medewerkers samen over verschillende 

afdelingen heen en zoeken hierbij naar verbinding met elkaar. In ons 

externe netwerk zoeken medewerkers samenwerking en verbinding 

met onze netwerkpartners. 

 

Een cultuur van onderling  tussen alle medewerkers van 

Laurentius vormt het fundament voor een onderling constructieve 

samenwerking. Het creëren van dit vertrouwen zal als cruciaal punt 

van aandacht meegenomen moeten worden.  

 

De cultuur van Laurentius kenmerkt zich door een integrale, 

van de patiënt en elkaar, het organiseren van 

zorg rondom de patiënt en door het altijd een stap extra zetten voor 

de patiënt. Het concept van positieve gezondheid ligt hieraan ten 

grondslag. De focus ligt op een integrale benadering van patiënten, 

waarin ook aandacht is voor de gezondheids-vaardigheden van deze 

patiënten. 
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staat bij Laurentius centraal. Betrokken 

leiderschap is gebaseerd op vitaal, coachend leiden en het faciliteren 

en stimuleren van de ontwikkeling van werknemers. Leidinggevenden 

zorgen ervoor dat medewerkers toegerust zijn met alles wat zij nodig 

hebben om hun werk goed te kunnen doen en worden daarbij actief 

ondersteund en bevraagd op wat zij nodig hebben. Ze richten zich op 

het bevorderen van de ontwikkeling van hun werknemers en de 

ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel. Dit leiderschap sluit aan 

bij de visie van Laurentius waarin mensgericht organiseren 

voortdurend de boventoon voert.   

 

Wij werken op ieder niveau samen en iedereen neemt 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van onze ambities. Dit doen 

wij met respect voor ieders individuele kennis, achtergrond en kunde. 

 

Het is cruciaal dat iedereen binnen ons ziekenhuis zich een leider 

toont, verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van onze 

ambities en op een professionele wijze samenwerkt met respect voor 

elkaar. Onderling vertrouwen is daarbij essentieel.  

Hierbij is er aandacht voor de collega en oog voor het geestelijk 

welzijn van medewerkers en collega’s. De persoonlijke ontwikkeling 

van medewerkers staat centraal 

Iedereen werkt aan een gevoel van onderlinge verbondenheid. 
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Voor het Laurentius Ziekenhuis is het behouden en bestendigen van 

een van belang. Hierdoor wordt namelijk 

de continuïteit van de organisatie op de lange termijn geborgd. Om 

ook in de toekomst deze goede positie te behouden, is het van belang 

dat er de komende jaren wordt geïnvesteerd in enerzijds digitalisering 

en technologie en anderzijds de transitie van zorg en opleiden. 

Daardoor zullen de komende jaren de ratio’s wat lager zijn, maar 

blijven voldoen aan de gemaakte afspraken met financiers.  

 

 

 

 

Laurentius hanteert voor de periode tot en met 2025 de volgende 

ondergrenzen voor onder meer ratio’s rondom het kunnen voldoen 

aan de financiële verplichtingen (DSCR) en het financieel resultaat 

voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen etc. (EBITDA): 

 

• DSCR > 1,3% 

• Solvabiliteit > minimaal 30% behouden. 

• EBITDA > 8%, waarbij in de jaren 2022 t/m 2025 incidenteel  6% 

EBITDA gehanteerd kan worden, mits er sprake is van incidentele 

strategische investeringen. 




