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Slecht begin 2016 gezondheidszorg
Bouwsector sterke indicator voor aantrekkende economie
Den Haag, 12-02-2016– Ruim 30 procent minder faillissementenin de eerste maand van 2016 ten opzichte
van januari 2015, zo blijkt uit cijfers van Creditsafe, online aanbieder van bedrijf- enkredietrapporten.
Vooral de bouwsector begint het jaar bijzonder goed. Ondanksde algemene dalende trend werd een
verdubbeling van het aantal faillissementenwaargenomen in de gezondheids- en welzijnszorg.

Gezondheidszorg

In de gezondheids- en welzijnszorgzijn er in de eerste maand van januari twee keer zo veel faillissementen
gevallen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Opmerkelijk is dat het in 7van de in totaal 20
faillissementen om een kinderopvang gaat.

Ook de thuiszorg staat in 2016 onderdruk. In deze sector zijn vorige maand 4 faillissementen gevallen,
waaronder deLimburgse thuiszorgonderneming Domestica(Parkstad Thuiszorg B.V.). Het bedrijf bediende
zo’n 600 cliënten en had 105mensen in dienst. Ook bleek vorige week dat TSN thuiszorg, met 40.000
cliënten en 10.000 medewerkers,in financiële nood verkeert.

Het aantal start-ups in degezondheids- en welzijnszorg is tevens drastisch afgenomen ten opzichte van
januari vorig jaar. Terwijl er vorig jaar nog 3.147 ondernemers een bedrijfstartte in januari, waren dat er dit
jaar 2.004, een daling van 57 procent.

Bouw

Een duidelijke indicatie dat de economieweer aantrekt is te zien in de cijfers van de bouwnijverheid. Met
vorige maandeen daling van ruim 73 procent in het aantal faillissementen ten opzichte vanjanuari 2015,
begint deze sector het jaar bijzonder goed.

RachidEnnadre, Managing Director bij Creditsafe, licht toe: “Recentelijkzagen we nog het faillissement van
Imtech en eenovername van het bouwbedrijf BallastNedam, twee dieptepunten voor de Nederlandse
bouwsector. De cijfers van januari zijn veelbelovend en dat is een goedeindicatie dat 2016 een jaar van
groei gaat worden in de bouw.”
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OVER CREDITSAFE

Creditsafe Nederland B.V. is onderdeel van Creditsafe Group. De Creditsafe Group is een
privately owned en onafhankelijke groep van bedrijven die actuele bedrijfsinformatie leveren.

Creditsafe is gestart in Noorwegen in oktober 1997 met het idee om via de telefoon
kredietinformatie aan het MKB te bieden. De informatie wordt vervolgens via het internet
geleverd. Creditsafe kreeg snel voet aan de grond en nu zijn al meer dan 55.000 bedrijven in
Europa klant. Ze profiteren van de innovatieve producten op het gebied van kredietinformatie
en sales- en marketinginformatie. De rapporten kunnen iedere seconde worden gedownload.

Creditsafe heeft nu vestigingen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland,
Duitsland, de Benelux en de Verenigde Staten. De Groep heeft nu meer dan 500 mensen in
dienst en blijft zijn activiteiten uitbreiden. Het bedrijf heeft de ambitie om ’s werelds leidende
aanbieder te worden van online bedrijfsinformatie.

Creditsafe heeft afgelopen jaar als groep meer dan 40 miljoen bedrijfs- en kredietrapporten
geleverd in Europa.
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