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ABN AMRO Healthcare is bevlogen in het 
bankieren met ondernemingen die passen bij 
de purpose van de bank: ‘Banking for better, 
for generations to come’. Het beleid is sector 
manager Mirna Geense op het lijf geschreven.

Duurzaamheid en kostenbeheersing: het zijn rode 
draden binnen ABN AMRO Healthcare, een sector die 
bestaat uit drie clusters: medisch specialistische zorg, 
langdurige zorg en farma. ‘In het eerste cluster zitten 
ziekenhuizen, zelfstandige behandel centra (ZBC’s) 
en GGZ-instellingen. Het tweede cluster bestaat uit 
langdurige zorg zoals de ouderen en de gehandicapten 
zorg . Het derde cluster omvat behalve farma ook life 
sciences, ‘ legt Mirna Geense, sinds 2018 werkzaam 
bij ABN AMRO als sector manager uit. Mirna heeft 
haar sporen verdiend in het bankwezen. Tot 2015 
was zij Managing Director bij NIBC Bank. Voor deze 
functie bij ABN AMRO werkte zij in Luxemburg aan de 
totstandkoming van RiverBank, een fintech organisatie 
gericht op het verstrekken van (achtergestelde) 
MKB kredieten in Benelux en Duitsland. ‘Ons team 
Healthcare bestaat uit 18 relatiemanagers ‘gemengde 
portefeuilles’ en support en zit centraal in Utrecht, maar 
we werken landelijk en zijn dus dagelijks en route.” 

Op weg naar een circulaire economie
Duurzaamheid en kostenbeheersing gaan vaak 
hand in hand. Maar hoe ga je als bankier om met 
duurzaamheid in het complexe speelveld van 
zorgfinanciering? ‘Duurzaamheid is ook voor de 
zorgsector van toenemend belang, ‘aldus Mirna. 
‘Duurzaamheid gaat een volgende fase in nu er 
meer en meer voorbeelden zijn dat we van een 
consumptieve, lineaire economie overgaan naar een 
circulaire. In de zorg is duurzaamheid een combinatie 
van meerdere factoren, waarbij duurzame huisvesting, 
zinnige zorg en duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers de belangrijkste zijn.’

In de zorg ligt de focus op de mens en niet 
op de middelen. Heeft Mirna de in-druk dat 
grondstoffenduurzaamheid daarmee een gebied is dat 
tot nu toe min-der aandacht kreeg? ‘Daar zit een kern 
van waarheid in, maar ook de huidige zorg focust zich 
op vermindering van het gebruik van grondstoffen. 
De door bijna alle partijen greendeal is hier een goed 
voorbeeld van. Het betreft niet alleen verduurzaming 
van de gebouwen, maar ook vermindering van 
medicijnresten in het afval water, en vermindering van 
het gebruik van plastics.‘

Vastgoed
Bij het ontwerpen van gebouwen is al langere tijd 
een toenemende focus op duurzaamheid te zien. 
Zowel het mogelijk hergebruik van materialen die 
nu als afval beschouwd worden, als het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen in de vorm van 
zonnepanelen en warmte-koudeopslaginstallaties 
neemt in aantal toe. ABN AMRO heeft als doelstelling 
dat al het vastgoed wat door de bank ge-financierd 
wordt in 2030 gemiddeld een energie label A heeft. 

Waarom? ‘Omdat 40% van de totale CO2 uitstoot van 
Nederland afkomstig is van de bebouwde omgeving. 
Om de klimaat doelstellingen van 2030 te halen, 
zal ook de CO2 uit-stoot van het vastgoed moeten 
halveren. Gemiddeld energielabel A past bij de-ze 
klimaatdoelstelling, ‘ aldus de sector manager.

ABN AMRO is van oudsher goed thuis op het 
BioScience park in Leiden waar men een aantal 
bedrijven financierde.  Volgens Mirna voldoen de 
meeste (nieuwbouw) panden op het BioScience park 
in Leiden al aan het gewenste energielabel, en zijn 
daarmee voorbeelden voor de rest van de portefeuille. 

Innovatief
Een duurzame investeringstool, samenwerking met de 
Groenbank en het bedrijf Ecochain. Maar ook Business 
Innovation workshops voor klanten: ABN AMRO is op 
de goede weg als het gaat om de circulaire economie 
aan te jagen. 

‘Aanpassingen om een pand energie efficiënter te 
maken, financieren we voor 100%, daarnaast kunnen 
we een maat gesneden  arrangement maken bij de 
Groenbank.’ Last-but-not-least: bij de verduurzaming 
van het vastgoed put ABN AMRO ook ervaring uit 
het eigen circulaire pand Circl  (https://circl.nl/
themakingof/). ‘We delen onze ervaringen graag met 
onze klanten, om gezamenlijk tot een betere toekomst 
voor de volgende generaties te komen.‘ 

Binnen ABN AMRO houdt het team Healthcare 
zich niet alleen bezig met trends in de healthcare 
en life sciences  maar levert daadwerkelijk ook 
meerwaarde als het gaat om knelpunten in de zorg. 
Dure (kanker)geneesmiddelen zijn zo’n knelpunt. 
ABN AMRO bedacht een innovatieve manier om hierin 
daadwerkelijk iets te betekenen: met de organisatie 
van een hackathon  op basis van data verzameld van 
meer dan 500 patienten werd data informatie en dat 
bracht belangrijke nieuwe inzichten.  Het zijn allemaal 
stappen in de goede richting, geheel in lijn met de 
missie van de bank:  ‘De wereld verbeteren door 
weloverwogen te bankieren.’

Ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen ziet Mirna momenteel als het 
gaat om behoeften van de klant in de healthcare/
life sciences sector? Er is een blijvende behoefte aan 
fondsen om door de ontwikkel- en start up fase heen 
te komen. Als bank zijnde merken we dat traditionele 
bankproducten bij een snelgroeiend startend bedrijf 
moeilijk in te passen zijn. Natuurlijk kan men altijd 
rekenen op advies, en het openen van een rekening 
is ook geen probleem, maar  bancaire financiering 
in de starters fase is soms niet de beste weg. Voor 
groei financiering werken we vaak met gedeeltelijke 
borging van de overheid. Wie een goed businessplan 
kan overhandigen, heeft een streepje voor.’ En qua 
bankproducten? ‘We zien een toename van het aantal 
leaseconstructies om bijvoorbeeld installaties te 
financieren. En natuurlijk zijn we van oudsher sterk in 
het financieren van vastgoed.’ 
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Financiering nieuwbouw voor Polyganics

Voor onze relatie Polyganics BV,  heeft ABN 
AMRO samen met ABN AMRO Asset Based 
Finance, de nieuwbouw gefinancierd inclusief de 
inpandige cleanrooms en laboratoria.   

Polyganics ontwikkelt, commercialiseert en 
vervaardigt producten die gericht zijn op het 
verbeteren van herstel na chirurgische ingrepen. 
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren binnen zijn 
bestaande commerciële portfolio’s (toepassingen 
voor gebruik na Keel, Neus, Oorchirurgie 
en na zenuwhersteloperaties) een sterke 
groei doorge-maakt. Daarnaast verwacht het 
verdere groei met pijplijnproducten die op korte 
termijn worden gecommercialiseerd, binnen 
een Neurochirurgie en Algemene chi-rurgie 
portfolio. Het bestaande pand biedt onvoldoende 
ruimte voor de toegenomen ontwikkelings- en 
productieactiviteiten. 


