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Doorjan Prij 

boekenbekt' I I N gesprek met 

Evelien Tonl{ens 
Mondige burgers, getemde 
professionals 

Volgens Evelien Tonkens is in korte tijd de professional 
bedolven onder eisen van markt en management. Met de 
opkomst van de markt in sectoren als de zorg worden 
ook allerlei zeer bureaucratische controlesystemen inge
voerd gericht op verantwoording naar de overheid. 
Schieten wij hier niet ergens het doel voorbij? Het poli
tieke debat dreigt bovendien teveel te gaan over instru
menten, het hervormen van systemen en te weinig over 
de achterliggende visies. De overheid zou ruimte moeten 
laten voor het domein van de professional met zijn eigen 
logica die niet in termen van markt of regels te vatten is. 
Ze moet tegelijkertijd het onderscheid tussen de verschil
lende sferen bewaken én borg staan voor solidariteit. Een 
gedachte die volgens Tonkens ook binnen het CDA zou 
moeten aanspreken. In de serie prild<elende boekeninter
views sprak CDV sprak met haar naar aanleiding van het 
verschijnen van Mondige burgers, getemde professionals. 
In het boek wordt goed duidelijk langs welke lijnen haar 
alternatief zich ontwild<elt. Zij pleit voor rivaliteit in 
plaats van concurrentie in de het publieke domein; geen 
afrekencultuur, maar een cultuur waarin mensen gesti
muleerd worden uit te blinken in hun vak. 
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Drie verschillende logica's 

CDV .' hh" Wat was uw motivatie voor et sc riJ-

ven van dit boek? 

TONKENS 
"Ik merkte (vooral in de zorg) dat 

veel mensen, zowel professionals als de 

zorgontvangers, zich vermalen voelen tus

sen papierwinkels, bureaucratische en 

marktachtige eisen. In een paar decennia 

zijn we het zicht op zorg kwijtgeraakt. Veel 

geld bestemd voor de zorg gaat naar andere 

zaken, naar bureaucratie, de modernise

ring van de AWBZ, naar het hervormen van 

systemen. De basisgedachte in mijn boek is 

dat zorg (maar dit geldt ook voor andere 

maatschappelijke sectoren, zoals onder

wijs) op de eigen merites beoordeeld moet 

worden. Merites die juist niet in de logica 

van markt en regel te vatten is." 

CDV . . 
U pleit voor een scherp onderscheid 

tussen verschillende sferen en een speci

fiek eigen domein buiten dat van de markt 

en de bureaucratie om? 

TONKENS ...... kd' 1 "Ja, Er zIJn m miJn optie rle 0-

gica's, zoals ik dat noem. De logica van de 

markt, van de bureaucratie en de logica 

van de professionals. Natuurlijk kunnen 

feitelijk elementen van verschillende logi

ca's een rol spelen, naar er is altijd een do

minante logica aanwezig die naar de aard 

van de zaak zou moeten worden gerespec

teerd. Neem als voorbeeld de zorg: het 

marktdenken maskeert de relationele as

pecten van de zorg. Om een goede relatie 

met iemand op te bouwen zijn vertrouwen, 

betrokkenheid, loyaliteit en intrinsieke mo

tivatie belangrijk. Deze waarden stimuleer 

je bepaald niet door afte rekenen in ter

men van 'eindproducten'. 
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Ook met allerlei regels heb je niet het ei

genlijke karakter van de zorg te pakken. 

Het gaat er wat mij betreft om, om voor ver

schillende sectoren de logica van het pro

fessionalisme alsnog verder te belichten en 

om de sectoren te democratiseren. Voor de 

logica van de professional is steeds minder 

plaats door het opkomen van het markt

denken vanaf de jaren tachtig. Producten, 

afrekenen op prestaties, dat zijn zaken die 

bij de markt horen. Het is niet eigen aan 

het werk dat professionals doen. De op

komst van de marktlogica is wel verklaar

baar als reactie op het paternalisme. De 

markt is wellicht democratisch, in die zin 

dat het paternalisme en autoritair gedrag 

vermijdt, maar de prijs daarvan is dat de re

latie zelf eigenlijk vermeden wordt. De ba

sisgedachte van marktrelaties is dat je naar 

een andere leverancier gaat als de dienst

verlening je niet bevalt. Het sturingsmecha

nisme is, in de woorden van de econoom-fi

losoof Albert Hirschman, exit in plaats van 

vaice: weggaan in plaats van je stem verhef

fen - het sturingsmechanisme van de de

mocratie. In de zorg (maar ook in het on

derwijs of de kinderopvang) is weggaan 

echter vaak niet mogelijk en ook niet wen

selijk. Je doet je kind niet elkjaar op een 

andere school en een dement familielid 

raakt erg in de war van verhuizing naar een 

ander verpleeghuis. Dat is een van de vele 

redenen waarom de marktlogica in de pu

blieke sector niet thuishoort. Een andere 

reden is dat zorg niet te begrijpen is in ter

men van producten en afrekenbare presta

ties. Noch zorgverleners noch patiënten 

voelen zich daarbij thuis, omdat die ter

men ook miskennen dat zorg primair 

draait om een relatie, bovendien een relatie 

die primair door afhankelijkheid getypeerd 

wordt. Je moet dus iets anders bedenken 
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om paternalisme en autoritair gedrag te 

vermijden. Ik zoek dat in meer democratie 

en in verbetering van de dialoog tussen 

zorgverlener en patiënt; het gaat mij om 

vormen van democratische verantwoording 

die de dialoog verbeteren. Ik doel met 

name op twee vormen van verantwoording: 

horizontaal, naar collega's (via visitaties 

bijvoorbeeld) en verticaal, naar cliënten, 

via cliëntenraden maar ook via hoorzittin

gen." 

CDV 
U wilt op een andere wijze verant-

woording laten afleggen? 

TONKENS . 
"Ja, Ik wil toe naar vormen van 

democratische verantwoording. Een cliën

tenraad is heel belangrijk, maar niet vol

doende omdat die veel organisatie vraagt. 

Het selecteert vergadertijgers uit, die be

reid zij n om secretaris of penningmeester 

te zijn. Maar je moet als instelling ook ver

antwoording willen afleggen aan mensen 

die een cliëntenraad teveel gedoe vinden. 

Daarvoor kun je bijvoorbeeld (weder)hoor

zittingen organiseren: avonden organise

ren waarin je op een georganiseerde ma

nier (waarbij niet alleen zorgontvanger 

('cliënten') hun klachten en ideeën kunnen 

spuien, maar waarin ook professionals hun 

zegje mogen doen. Niet alleen actuele 

maar ook potentiële cliënten kun je dan 

uitnodigen - de laatste vraag je waarom ze 

tot nu toe nog niet bij jou hebben aange

klopt. Maar ook op individueel niveau, in 

de directe relatie tussen zorgverlener en 

cliënt, is democratische verantwoording be

langrijk. Het gaat dan vooral om het verbe

teren van de dialoog tussen cliënt en zorg

verlener. Ik zou het geen 'vraagsturing' 

maar 'dialoogsturing' willen noemen. Niet 

de vraag maar de behoefte van de cliënt 
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moet centraal staan. Het is niet: u vraag, 

wij draaien-maar 'u vraagt, wij ook'. 

Daarin moet wederzijds respect centraal 

staan. De socioloog Richard Sennett heeft 

recentelijk in zijn boek Respect heel 

treffend verwoord wat dat in zorgrelaties 

moet inhouden, namelijk: de zorgverlener 

is meer deskundig en ervaren over de ziek

te of klacht, watje eraan kan doen enzo

voorts, maar de cliënt is meer deskundig en 

ervaren en heeft uiteindelijk het laatste 

woord over hoe die ziekte of klacht voelt. 

Over hoe het is om ermee te leven. Het we

derzijds respect is gebaseerd op die weder

zijdse erkenning dat de ander iets inbrengt 

wat jij nooit helemaal kan evenaren, maar 

waar je wel alle mogelijke vragen over mag 

stellen. 

Door de publieke dienstverlening marktge

richt te maken, wordt de verantwoording 

enorm verschraald. Klanten lopen vooral 

weg als het hen niet bevalt. De verabsolute

ring van de keuzevrijheid leidt tot een ver

arming van het publieke debat.' (Zie ook 

het artikel Klakkeloze Keuzevrijheid, in CDV 

nr 7-8-9,2002, ontketening door vraagstu

ring?)." 

CDV . 
Een consument IS nog geen goede bur-

ger? 

TONKENS 
"Dat klopt. Het marktverhaal 

schetst een te somber beeld over het pu

bliek belang. Ook iedere vorm van solidari

teit wordt dan lastig. Waarom zou ik, om 

een voorbeeld te noemen, meebetalen aan 

IVf of aan kraamhulp als ik die zelf niet no

dig heb? Waarom zou ik meebetalen aan de 

verzorging van meervoudig gehandicapten 

als die dienstverlening het gevolg is van 

een keuze die ook voorkomen had kunnen 

worden, door bijvoorbeeld een test uit te 
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voeren? Op zo'n manier wordt het: 'ieder 

voor zich en de markt voor ons allen'. Dat is 

in ieder geval hoe de VVD het wil. Hier licht 

een schone taak voor het CDA om zo'n ten

dens te corrigeren. 'Maatschappelijk onder

nemen' is een interessante poging daartoe, 

maar het is mij nog te veel vanuit de markt 

gedacht. Belangrijker nog vind ik het om te 

erkennen dat de zorg (net als onderwijs en 

veiligheid) een eigen logica heeft, die je 

moet onderscheiden van die van de markt 

en de bureaucratie." 

CDV Wat is precies die logica, die eigen 

sfeer van de professional? 

TONKENS .' "Een professIOnal IS een expert. 

Het is die opbouw van expertise waar je 

trots uit kunt halen. In de relatie tussen 

professional en cliënt zit een ongelijkheid 

die je niet gelijk uit moet willen schakelen. 

Mensen hebben er juist (ook) behoefte aan 

om te weten hoe het zit. 

Het gaat wat mij betreft om het investeren 

in langdurige relaties, om het opbouwen 

van vertrouwen in plaats van investeren in 

wantrouwen. De wijze waarop Bureau 

jeugdzorg is georganiseerd vormt een goed 

voorbeeld. Er heerst een 'georganiseerd 

wantrouwen' in de vorm van gedragsvoor

schriften, codes en prestatieafspraken en 

procedureregels die er ook voor zorgen dat 

de cliënt met een woud van hulpverleners 

te maken krijgt. Zorgverleners verdienen 

het voordeel van de twijfel. Nodig is een 

vaste hulpverlener die je desgewenst moet 

kunnen doorverwijzen (volgens het huisart

senmodel). Voordat je nu bij Bureau 

jeugdzorg terecht kunt, heb je al verschil

lende hulpverleners achter de rug, dan 

volgt een indicatiestelling en de inschake

ling van verschillende hulpverleners. Die 
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hebben op hun beurt weer weinig met el

kaar te maken hebben. Zij gaan allemaal 

met deelaspecten van de 'cliëntvraag' aan 

de slag. Maar zo werkt dat niet goed." 

Rivaliteit, geen concurrentie 

CDV Bij professionaliteit in het publieke do

mein past volgens u rivaliteit en geen con

currentie. Wat is precies het verschil en hoe 

moet ik mij die rivaliteit dan voorstellen? 

TONKENS 1 I' . d d d . l' . "I1( pelt \11 er aa voor nva ltelt 

en geen concurrentie in het publieke do

mein. Dat lijkt misschien een woordspelle

tje maar is het niet. Het onderscheid komt 

uit een lezenswaardig rapport van de Raad 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling 

Bevrijdende kaders. Ook zij komen tot de con

clusie datje professional vertrouwen en 

handelingsruimte moet geven en dat daar

voor vraagsturing misschien niet het ge

schikte middel is. Het leidt tot kortzichtig

heid, gemanipuleer met cijfers en het is 

niet stimulerend voor mensen. Er is teza

men met de introductie van markt een 

hele meetindustrie aan het ontstaan. Dat is 

de elkaar in stand houdende wereld van 

markt en regel en het 'georganiseerd wan

trouwen' waar we het eerder over hadden. 

Bij rivaliteit gaat het om het aanspreken 

van eergevoel of de innerlijke motivatie, 'de 

seculiere roeping' zoals ik het ethos van de 

professional ook wel eens genoemd heb. Of 

in termen van de raad: het creëren van een 

sfeer van excellence. Niemand wil onderdoen 

voor zijn collega's en vaak willen we ook 

weten op basis van ervaringen van anderen 

hoe het beter zou kunnen. je kunt denken 

aan (al is daar de afrekencultuur ook al be

hoorlijk doorgedrongen) het oordeel van de 

vakcollega's in universiteiten. Ofin de 
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cliëntenzorg het uitloven van de prijs voor 

het beste verpleeghuis op basis van een oor

deel van de jury. De kunst daarbij is om de 

financiering van instellingen daarvan los te 

koppelen. Nu zijn deze twee juist sterk met 

elkaar verbonden. Je zou niet moeten straf

fen, maar het proces van oordeelsvorming 

op allerlei niveaus moeten stimuleren. Het 

aanmoedigen van oordeelsvorming komt 

de kwaliteit van onze publieke dienstverle

ning ten goede. Een markt stimuleert een 

dergelijke betrokken houding en een derge

lijke oordeelsvorming niet. Juist het waar

borgen van ruimte voor zulke gesprekken 

vind ik een taak van de overheid." 

CDV N' d' h 'd ' u IS er Ie open el voor zo n ge-

sprek er niet? 

TONKENS 
"Dat klopt en dat komt dus om-

dat verantwoording en afrekening zo dui

delijk aan elkaar gekoppeld zijn. Als je nu 

een gesprek begint over een probleem, loop 

je gelijk de kans daarop te worden afgere

kend door de overheid of (wellicht in de 

toekomst) de zorgverzekeraars. Neem nu 

het recente voorbeeld van de directeur die 

de toestanden in de verpleegtehuizen aan

geklaagde. 'Wij redden het niet meer met 

dit geld.' De standaardreactie is nu eigen

lijk: 'dan werkt u niet efficiënt genoeg'. 

Maar dat is een beledigend verhaal en het 

doet geen recht aan de werkelijke proble

men. In zo'n afrekencultuur zal de echte 

onvrede niet meer gehoord worden, dan 

krijg je alleen mooie verhalen en opgebla

zen jaarverslagen. Terwijl de verpleeghui

zen zelf met deze noodkreet aangeven: wij 

kunnen van dit geld geen goede zorg leve

ren. En geen wonder: aan gevangenissen of 

TBS wordt veelmeer geld uitgegeven. Hoe 

lastiger je bent, hoe beter er wat dat betreft 
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voor je gezorgd wordt. Het helpt dan ook 

niet dat mensen naar een andere aanbieder 

kunnen stappen. Demente ouderen raken 

daar alleen maar heel erg van in de war. 

Tegen die directeur die de toestanden in de 

verpleeghuizen aan de orde stelde, had de 

staatssecretaris gelijk moeten zeggen: 'Wat 

dapper van je datje het gesprek bent aan

gegaan'. Nu wordt hij daarvoor afgestraft. 

Er blijft nu toch de suggestie hangen dat 

zijn verpleeghuis het blijkbaar niet goed 

heeft gedaan. Op deze manier kijkt zo'n di

recteur wel uit ooit nog het beleid aan te 

klagen. De staatssecretaris zei pas nog: niet 

ik, maar het veld bepaalt wat goede zorg is. 

Wel, luister dan ook naar ze als ze daar dui

delijke signalen over afgeven! Duidelijker 

dan de afgelopen weken kan een sector niet 

naar buiten treden. Voor die geluiden mag 

een staatssecretaris zich niet doofhouden." 

Markt en bureaucratie 

CDV bI' d" De pro emen 111 zorg en on erwlJs 

zijn ten minste voor een deel een gevolg 

van door de overheid zelf gecreëerde 

schaarste door het reguleren van het aan

bod en een collectivistisch planningsys

teem. Gaat u niet teveel uit van 'goede be

doelingen'? Kun je gegeven het calculerend 

gedrag van mensen niet beter zorgen voor 

een marktachtig systeem met publieke 

waarborgen? 

TONKENS. I" h "NIet de co lectlVlstisc e plan-

ning maar de te krappe planning, met de 

weinig geld en te weinig aandacht voor 

werving en behoud van personeel is het 

probleem. Die collectivistische planning is 

er trouwens nooit geweest want in ons land 

is de zorg altijd een zaak van het particu

lier initiatief geweest. Verder wordt het 



geld ook veel te veel besteed aan bureaucra

tische toetsing- aan monitor-achtige syste

men die moeten vastleggen en controleren 

of de juiste prestaties geleverd zijn. Er is 

daarom een enorm regelbouwwerk van ge

organiseerd wantrouwen opgetrokken. Dat 

is heel duur en voor veel zorgverleners de

motiverend." 

CDV b ..' 1 Markt en ureaucratle hggen 111 e -

kaars verlengde? 

TONKENS . .. . 
"Markt en bureauCl'atle zIJn met 

automatisch elkaar tegenpolen. Juist waar 

de zaken wat ingewikkeld liggen (zoals in 

verschillende maatschappelijke sectoren 

die zich inzetten voor publieke dienstverle

ning) roepen zij elkaar op. Als je kwaliteit, 

toegankelijkheid en betaaibaarheid belang

rijk vindt en je daarop wilt sturen, dan 

krijg je gewoon onvermijdelijk via de ach

terdeur weer allerlei regelgeving binnen. 

Of je moet zeggen: dat is de verantwoorde

lijkheid van de staat niet meer. Maar er zijn 

maar weinigen die zoiets hardop durven te 

zeggen. 
Om nog even terug te komen op je eerdere 

vraag: wat mij daarbij opvalt, is het gemak 

waarmee gedacht wordt dat via de markt 

allerlei zaken te regelen zouden zijn te re

gelen (ook zaken die onder het publiek be

lang vallen). Alsof de markt een neutraal 

instrument is. Daarmee breng je een hele 

sfeer binnen in het debat die misschien on

gewenst is. De toon wordt anders, we voe

len ons anders, we gaan ons anders opstel

len. We onderschatten die invloed enorm. 

De manier waarop er over zorg, onderwijs 

gesproken wordt, maakt heel veel uit." 
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De versluierende invloed van de taal 

CDV U geeft daarmee aan dat de markt en 

de taal die daarbij hoort geen neutraal ge

reedschap. Marktachtige taal kan de solida

riteit ondermijnen juist door de manier 

waarop er gesproken wordt. U signaleert 

een spanning tussen de markt en moraal? 

TONKENS .. . 
"Het gaat miJ vooral om spanmn-

gen tussen verschillende soorten moraal. 

Zo is markt moreel geladen en gericht op 

(keuze)vrijheid (de 'vrije' markt). Wat ik 

binnen het CDA opvallend vind, is dat er 

twee verhalen verteld worden die niet op el

kaar betrokken worden. Er wordt los van el

kaar een financieel, marktachtig verhaal 

verteld en er wordt gehamerd op waarden 

en normen. Wat ik mis, is een afgewogen 

oordeel, het samenkomen van die twee ver

halen en de inbedding daarvan op verschil

lende beleidsterreinen. Op grond van wat 

voor waarden worden bezuinigingen wel of 

niet doorgevoerd? Die bezuinigingen van 

127 miljoen op jeugd- en welzijnswerk op 

de begroting van vws bijvoorbeeld, wat is 

daar precies de motivatie voor? Dat zou ik 

wel eens willen weten. De minister kijkt al

leen wat er weg kan, maar ik vind dat hij 

eerst de vraag moet beantwoorden: waartoe 

zijn subsidies überhaupt op aarde? Mijn 

antwoord daarop is: subsidies moeten een 

tegenwicht bieden tegen de markt. Een mi

nister moet subsidiëren wat zich op de 

markt niet staande kan houden, en dat is: 

burgerschap en onafhankelijk kennis- en 

kwaliteitsbeleid. Ik heb daarom een alter

natieve visie op subsidies gepubliceerd af

gelopen oktober. Pas als je weet watje wel 

wilt subsidiëren, kunje verantwoord gaan 

schrappen. De minister begint met schrap

pen. Hij miskent daardoor de cruciale en 
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preventieve rol van het maatschappelijk 

middenveld in Nederland. Dat past bij de 

VVD, maar niet bij het CDA. 

CDV Voor een deel zal het instellingen min

der afhankelijk maken van het subsidie-in

fuus. 

TONKENS . 
"Alleen dIe woordkeus al geeft 

een negatieve lading aan de subsidies alsof 

het daarbij alleen om private verantwoor

delijkheid zou moeten gaan. Maar er zijn 

ook publieke verantwoordelijkheden in het 

geding, precies daar waar organisaties op 

eigen kracht hun hoofd niet boven water 

kunnen houden. De overheid schrapt subsi

dies en zegt tegelijkertijd dat ze dat ze nu 

zelf de preventie en de jeugdzorg wil orga

niseren. Dat vind ik nogal een zelfover

schatting wat de overheid vermag. Het is de 

maakbare samenleving ten top. Daar heb

ben wij nu toch juist (ook volgens het CDA) 

die maatschappelijke organisaties voor? 

Die kunnen dat juist op grond van hun pro

fessionaliteit veel effectiever en goedkoper. 

Hoe komt een minister er nu bij dat de 

overheid dat zelfvanuit het niets beter en 

goedkoper kan? Misschien kan dat in 

Noorwegen of in Zweden waar veel meer 

sprake is van een verstatelijkte traditie, 

maar in Nederland is die er niet. Dat kun

nen Scouting Nederland of de saw kerken 

allemaal zelfveel beter organiseren. 

Dr. Evelien Tonkens is Tweede Kamerlid voor 

GroenLinks 
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