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Ontvoogding en maatschap

pelijl{ ondernemerschap: 

vernieuwing in de zorg 
w. ETTY & DRS. M.D.L. VERAART 

De burger wil keuzevrijheid, ook waar het de publieke dienstverlening betreft. 

Voor de mate van keuzevrijheid in de publieke dienstverlening introduceren 

Walter Etty en Eddy Veraart de ontvoogdingsladder. De hoogste trap van ont

voogding is de norm. Belangrijk voor het welslagen van ontvoogding zijn, 

naast de voorwaarden van Bovenberg, het verlagen van drempels voor nieuwe 

aanbieders, het bevorderen van ondernemerschap in de sector en het oproe

pen van nieuw maatschappelijk kapitaal. Volgens Etty en Veraart zijn ontvoog

ding en ondernemerschap twee kanten van dezelfde medaille. Keuzevrij-heid 

voor burgers in de publieke dienstverlening krijgt alleen betekenis als er een 

voldoende en gevarieerd aanbod komt. Dit vraagt van aanbieders heel an-dere 

kwalificaties dan in een aanbodmodel. Het gaat niet meer om budgetmaxima

lisatie, maar om ondernemen in wat de schrijvers 'de publieke markt' noe

men. Veel gemeenschappelijke (publieke) belangen worden juist in een goed 

functionerende markt gerealiseerd. De schrijvers verdedigen de vanuit sociaal

democratische invalshoek verrassende stelling dat een krampachtige houding 

ten opzichte van marktwerking in de zorg niet nodig is. De lakmoesproef voor 

de invulling van het begrip maatschappelijk ondernemen in de zorg door het 

kabinet Balkenende, zal liggen in de stimulans voor ondernemers in de zorg. 

In de AWBZ-gefinancierde zorg is de omslag al begonnen. Van het manage
ment en de professionals wordt veel gevraagd. Toerusting is nodig. 

Kent de wetgever de burger nog? 

Connie Bellemans heeft een progressieve spierziekte. Tussen 07.00 en 10.00 uur 

kwam de thuiszorg voor hulp bij het aankleden. Ergens in de middag wachtte ze 

op iemand anders voor de boodschappen. 

Nu werkt ze, verdient een salaris en betaalt de AWBZ-premie. Elke ochtend om 

7.30 uur precies komt een verpleegster, voor de boodschappen heeft ze iets an

ders gearrangeerd. Ze is één van de eerste gebruikers van het persoonsgebonden 

budget in de AWBZ. Ze regelt het nu zelf, ze heeft nu werk. De prachtige rolstoel 

die ze via de wet REA op haar werk heeft, mag ze overigens niet mee naar huis 

nemen. De WVC laat haar in haar vrije tijd heel wat minder comfortabel bewe

gen. 
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'Als de staat zelf 

denkt de burger te 

kunnen bevoogden, 

zoekt hij zij neigen 

weg.' 

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen; maar kent de wetgever de burger 

nog wel? Burgers, consumenten en ondernemers, willen dankzij honderd jaar 

emancipatie en scholing zelf kiezen. Als marktpartijen die keuzevrijheid belem

meren, dan verwacht de burger dat zijn overheid ingrijpt. Als de staat zelf denkt 

de burger te kunnen bevoogden, zoekt hij zijn eigen weg. 

De burger hoeft niet uitgelegd te krijgen dat de overheid de taak heeft regels te 

stellen aan het gedrag van individuen en maatschappelijke organisaties, ook in 

de economie. De burger wil dat het publieke karakter van de markt wordt ver

sterkt. Herkenbare wet- en regelgeving moet veel beter de ontvoogding van de 

burger weerspiegelen. 

Ontvoogdingsladder 

Bij de keuzevrijheid van burgers gaat het om vrijheid van besteding van de toege

kende gelden. De bestedingsvrijheid kent twee dimensies: bij wie het wordt be

steed en waaraan. In de huidige AWBZ is de keuzevrijheid zeer beperkt, je krijgt 

wat de zorginstelling op basis van de indicatiestelling vindt dat past. Natuurlijk 

wordt er bij goede zorginstellingen geluisterd, maar wensen inwilligen, blijft een 

gunst. Ook het kiezen van de aanbieder is beperkt; er valt meestal niet te kiezen, 

omdat er door fusies regionale zorgmonopolies zijn ontstaan. 

Op een conferentie van het ministerie van Economische Zaken over consumen

tenbeleid hebben wij de ontvoogdingsladder geïntroduceerd als instrument om 

overheidsinterventies op verschillende beleidsterreinen te vergelijken.' Hoe ho

ger op de ladder, hoe meer keuzevrijheid voor de burger. 

Bij de ontvoogdingsladder staat de keuzevrijheid van burgers centraal, de finan

cieringsvorm is daarvan afgeleid. Het is een variant op de uitwerking van de 

MDW-werkgroep Vouchers en persoonsgebonden budgetten. 2 

Wij pleiten voor een radicale benadering. De hoogste trap is de norm, tenzij er 

gegronde redenen zijn een lagere trede te kiezen. Omdraaien van de bewijsvoe

ring geeft een verfrissende impuls aan de beleidsdiscussie. In het rapport van de 

MDW-werkgroep AWBZ is deze redenering toegepast'. De MDW-werkgroep heeft 

het bieden van een keus aan verzekerde burgers tussen zorg in natura en een 

persoonsgebonden budget als uitgangspunt genomen. Alleen voor bijvoorbeeld 

voorzieningen voor weinig voorkomende handicaps of stoornissen kan een uit

zondering worden gemaakt. Met het oog op kwaliteit of efficiency kan daarvoor 

één landelijk instituut nodig zijn. 
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'De hoogste trap 

van ontvoogding is 

de norm, tenzij er 

gegronde redenen 

zijn een lagere tre

de te kiezen.' 

Schema 1 Ontvoogdingsladder 

Trede Keuzevrijheid Vorm Voorbeelden 

Algemene Onbeperkt Uitkering in geld, Algemene bij-

uitkering mag overal aan be- standsuitke-

steed worden ring, kinderbij-

slag 

Doeluitkering Zeer ruim Uitkering in geld Pgb's AWBZ 

met bestedingsbe- nieuwe stijl 

perking, onbeperk-

te keuze bij invul-

ling pakket en selec-

tie aanbieder 

Voucher Ruim Trekkingsrecht met Vouchers hoger 

keuze bij invulling onderwijs 

pakket en selectie 

aanbieder in geslo-

ten systeem 

Persoonsvolgend Beperkt Directe vergoeding Schoolkeuze 

budget aan instelling, geen funderend on-

keuze bij invulling derwijs 

pakket, wel bij selec-

tie aanbieder (geslo-

ten systeem) 

Verstrekking in na- Zeer beperkt Directe vergoeding Zorg in natura 

tura aan instelling, aan- AWBZ huidig. 

bieder bepaalt pak- Publieke om-

ket, keuze tussen roep 

aanbieders beperkt 

tot afWezig 

Keuzevrijheid veronderstelt een vorm van marktwerking. Aanbieders concurre

ren om de budgetten van burgers. Bovenberg noemt in zijn bijdrage aan deze 

bundel enkele voorwaarden, zoals transparante kostprijzen, toegeruste burgers, 

goede indicatiestelling en mededingingstoezicht. Daar moeten ons inziens nog 

drie voorwaarden aan worden toegevoegd: het verlagen van drempels voor nieu

we aanbieders, het bevorderen van het ondernemerschap in de sector, en het op

roepen van nieuw maatschappelijk kapitaal. 

( 
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Verlaging toetredingsdrempels 

In het verlengde van het mededingingstoezicht, dat vooral let op concurrentie

vervalsing door bestaande aanbieders, moet het huidige toelatingsregime in de 

AWBZ, dat het aanbod bewust beperkt, worden afgeschaft. De eisen die aan in

stellingen worden gesteld, dienen primair betrekking te hebben op de kwaliteit 

van de zorg. Organisaties die aan die kwaliteitseisen voldoen, dienen automa

tisch het recht te hebben om zorgdiensten te verlenen. Kwaliteit wordt steeds 

meer geborgd via certificering. Waarom kan dit ook niet in de zorg? 

Gespecialiseerde aanbieders maken slimme nieuwe combinaties mogelijk. 

Organisaties die louter huishoudelijke diensten leveren aan pgb-houders vragen 

om een heel ander soort kwaliteit dan instellingen waar psychiatrische behande

lingen plaatsvinden. Waarom kunnen gecertificeerde schoonmaakbedrijven niet 

AWBZ-gefinancierde huishoudelijke hulp gaan leveren? 

Het loslaten van het huidige toelatingsysteem betekent vanzelfsprekend dat de 

bestaande AWBZ-instellingen ook hun vleugels kunnen uitslaan: zorg leveren in 

andere regio's en in andere sectoren (bijvoorbeeld vormen van thuiszorg door 

verzorgingshuizen). Ook staat het de bestaande toegelaten instellingen vrij om 

de taken waar ze niet goed in zijn af te stoten of uit te besteden. Naast bedreigin

gen zijn er vooral ook kansen voor de bestaande instellingen. 

Bal<stenen 

Het loslaten van het huidige bouwregime is een ander instrument dat de toetre

dingsdrempels in AWBZ aanzienlijk kan verlagen. Eigendom van gebouwen is 

een eis die de wetgever voor een belangrijk deel in de AWBZ-sector nog altijd 

stelt. Beheer en exploitatie van gebouwen kan veel aandacht wegtrekken van de 

kerntaak en maakt de verschuiving van intramuraal aanbod naar zorg aan huis 

onnodig moeilijk. Eigen vastgoed maakt de instellingen onnodig kapitaalinten

sief. Loslaten van de eis van eigen gebouwen verkort de balans. Minder eigen en 

vreemd vermogen maakt toetreding voor nieuwe aanbieders gemakkelijker en 

kan de verbreding van het werkterrein van bestaande aanbieders aanzienlijk ver

snellen. Dan is het wel nodig de molensteen van de verkeerde afschrijvingsme

thodiek van de nek van de bestaande instellingen af te halen.' 

Bij het vaststellen van de tarieven wordt sinds jaar en dag uitgegaan van een 

afschrijvingstermijn van 50 jaar op de gebouwen. Waar nu met name ten behoe

ve van de ouderenzorg verbouw, nieuwbouw of afstoten van gebouwen nodig is, 

is er een volstrekt gebrek aan eigen vermogen. De totale achterstand van 7 mil

jard euro is voor de Rijksoverheid te groot, ook al wordt erkend dat er jarenlang 

bewust een te lage afschrijving is gehanteerd. Op initiatief van Arcares, de bran

che-organisatie van verzorgings- en verpleegtehuizen is een oplossing aangereikt 
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die tegelijk een motor voor vernieuwing kan zijn. In De steen der wijzen pleit een 

ad hoc-commissie, met onder andere de voorzitter van Aedes, Van Leeuwen, en de 

Brabantse gedeputeerde Van Nistelrooy, voor een transformatiefonds van 700 

miljoen euro voor die instellingen die samen met nieuwe partners hun vastgoed 

willen aanpassen aan de huidige eisen." Samenwerking met gemeente en provin

cie op planologisch gebied, en voor eigendom en exploitatie met woningbouw

corporaties en andere vastgoed partij en, kan met beperkte vermogenssteun van 

de Rijksoverheid tot veel kleinschalige nieuwbouw en de ombouw van verzor

gings- naar verpleeghuizen leiden. En laten we ons beseffen dat er een explosie

ve groei van het aantal zeer zorgbehoevende ouderen, maar ook van zeer koop

krachtige gezonde ouderen aankomt! 

Bevorderen ondernemerschap 

Het radicaal omdraaien van de relatie tussen vrager en aanbieder heeft vergaan

de gevolgen voor het management van AWBZ-gefinancierde instellingen. Alle aan

dacht richt zich nu nog op VWS en zijn Amstelveense en Utrechtse ZBO's (Colle

ge voor Zorgverzekeringen, College van Toezicht op de Zorgverzekeringen, Colle

ge Tarieven Gezondheidszorg, College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen). 

Verklaarbaar, omdat daar toestemming gehaald moet worden voor uitbreiding 

van capaciteit en nieuwe behandelmethodieken. Voortaan staat de verzekerde, 

de patiënt, de zorgvrager, centraal in de organisatorische en bedrijfseconomi

sche beslissingen. Het management moet van beleidsuitvoerder zorgondernemer 

worden. Dit vraagt om een geheel andere vorm van sturing en professionaliteit 

van het zittende management. Er moet worden omgeschakeld van sturing op mid

delen naar meer marktsturing. Het gaat daarbij niet om een zwart-wit situatie, 

maar wel om een sterke verschuiving van accenten die in een korte tijd nodig is. 

Het onderstaande schema geeft de essentiële verschillen in de sturingsregimes 

aan. 

( 
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'De 'oude aanbie

der' wilde de con-

currentie tegemoet 

treden door de 'ver

zekeraar' voor te 

stellen de nieuwste 

therapieën uit 

Amerika in het 

pakket op te ne

men. De 'nieuwe 

aanbieder' wendde 

zich direct naar de 

'familie van de pa

tiënt' en beloofde 

betere en gevarieer

dere maaltijden 

voor de patiënten: 

Schema 2 Sturingsregimes publieke diensten 

Regime Middelensturing Resultaatsturing Marktsturing 

De omgeving ver- Bieden van maat- Voldoen aan Inspelen op varia-

wacht van de in- schappelijke voor- maatschappelij- bele vragen van 

stelling: ziening ke behoefte klanten en mark-

ten 

Strategisch moet Beleidsprioritei ten Prestatieafspra- Wensen van klan-

rekening worden en regelgeving van ken tussen over- ten en acties van 

gehouden met: de overheid heid, andere fac- concurren ten 

toren en aan bie-

ders 

Prestatiebeoorde- Rechtmatigheid en Rechtmatigheid, Relatieve prij sj 

ling vindt plaats doelmatigheid doelmatigheid prestatie-verhou-

op: en effectivi tei t ding 

In een rollenspel van het management van een grote instelling voor geestelijke 

gezondheidszorg kwamen de verschillen pijnlijk duidelijk naar voren: de 'oude 

aanbieder' wilde de concurrentie tegemoet treden door de 'verzekeraar' voor te 

stellen de nieuwste therapieën uit Amerika in het pakket op te nemen. De 'nieu

we aanbieder' wendde zich direct naar de 'familie van de patiënt' en beloofde 

betere en gevarieerdere maaltijden voor de patiënten. De luide lach van herken

ning van alle aanwezigen gaf aan dat men heel goed weet waar de preferenties 

van de zorgvragers liggen. 

Het lastige voor het management in de publieke sector is dat het vaak nodig is om 

een mix van sturingsvormen te hanteren. Dit geldt met name voor hybride syste

men én voor de transitiefase bij verandering van systeemgrondslagen. Eén van 

de lessen uit de afgelopen periode met marktwerking in de publieke sector is 

dat juist de transitiefase zeer kwetsbaar is. 

Er ontstaan spanningen bij uitvoering van maatschappelijk interessante taken in 

een competitieve omgeving. Pure overheidsdiensten of commerciële onderne

mingen kennen die niet of veel minder. Hoe kun je ondernemend optreden ter

wijl er bureaucratische doelen en voorwaarden gedicteerd worden? Zijn politieke 

prioriteiten te vertalen in aantrekkelijke producten en diensten? Deze spannin

gen leiden tot karakteristieke knelpunten in de aansturing, de externe samen

werking en de bedrijfscultuur. Omdat deze de mogelijkheden voor strategische 
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keuzes beperken, geven we ze hieronder meer aandacht, gebaseerd op onze erva

ringen in de onderwijs- en zorgsector_ 

Aansturing: zowel beleidsmatig als ldantgericht 

Door een anders uitvallende marktvraag kunnen commerciële activiteiten al 

gauw los komen te staan van de publiek gefinancierde taken van een organisa

tie. De marktvraag laat zich niet beleidsmatig sturen. Dit bleek bij een hoge

school die zich wilde profileren met marktgerichte adviezen en cursussen in het 

verlengde van de beleidsspeerpunten techniek en sociale studies. Daartoe werd 

een liaisonbureau opgericht. Dat slaagde er na enige tijd inderdaad in om com

merciële activiteiten te ontwikkelen - alleen op andere terreinen. Korte markt

onderzoeken en cursussen over het maken van een ondernemingsplan sloegen 

goed aan, maar dit had weinig verband met de gekozen speerpunten. Deze rela

tie kwam pas tot stand door studenten in te zetten bij het verrichten van prakti

sche taken in de markt en door de opdrachten van bedrijven te gebruiken als 

casestudies in het reguliere onderwijs. De verschillende activiteiten moeten dus 

actief worden geïntegreerd om ze productief op elkaar te laten inwerken. 

Externe samenwerl<ing: zowel coöperatie als competitie 

Marktwerking en verzelfstandiging leiden vaak tot het ontstaan van een sfeer 

van wedijver tussen organisaties die zich voorheen beschouwden als leden van 

één familie van voorzieningen. Dit is een verschijnsel dat bijvoorbeeld in de on

derzoekswereld door velen wordt betreurd. Door actief te netwerken en sponsors 

met voorstellen te benaderen, kunnen er flinke extra geldstromen worden ge

creëerd, die voor universitaire faculteiten en onderzoeksscholen een behoorlijke 

verruiming van de financiële en personele armslag kunnen betekenen. De open

heid tussen instituten is afgenomen. Dit geldt ook voor het onderwijs. Zo is het 

kunstvakonderwijs op HBO-niveau ten dele gefuseerd in relatief grote kunstho

gescholen, die onderling wedijveren om studenten. Vaak gaat het om concurren

tie in de marge, want de meeste studenten kiezen voor de regionale aanbieder. 

Daarom is coöperatie meestal nuttiger. Sommige hogescholen werken samen bij 

het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem of een verbetering van de bedrijfsvoe

ring. Maar als er subsidie voor een nieuwe opleiding aangevraagd moet worden 

bij het Rijk staat men weer tegenover elkaar. De kunst is om per onderwerp 

anders te opereren. Men gaat een alliantie aan met een collega-organisatie die 

tegelijk op een ander front op afstand moet worden gehouden. Echte innovatie 

ontstaat vaak pas bij samenwerking met partners uit geheel andere sectoren. 
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Bedrijfscultuur: zowel perfectionisme als pragmatisme 

Binnen de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (voorheen RIAGG's) had

den de psychotherapeuten en psychiaters vroeger de vrijheid om de duur en in

tensiteit van een behandeling zelf te bepalen. Groeiende wachtlijsten en toene

mende kosten leidden tot pogingen tot efficiënter werken: resultaatsturing. 

Sinds enkele jaren zijn er nu in de meeste instellingen korte therapieën moge

lijk, waarbij een cliënt in zes sessies wordt geholpen bij het hanteren van een 

neurotische klacht of een crisis. Bij veel RIAGG's heeft dit destijds discussies op

geleverd over de kwaliteit en effectiviteit van deze korte behandeling. Laat je als 

hulpverlenend instituut de patiënt zo niet in de kou staan? Sommige medewer

kers bleven zich tot het uiterste verzetten tegen een modernisering die zij alleen 

maar als achteruitgang konden zien. Inmiddels is deze storm weer geluwd. 

Confrontatie van medewerkers met wachtlijsten en praktische succeservaringen 

bij cliënten, die juist blij waren met de korte aanpak, hebben velen over de brug 

geholpen. Professioneel perfectionisme kan dus samengaan met een habitus van 

doelmatige dienstverlening, mits er voldoende aandacht wordt besteed aan prak

tische resultaten en de interne communicatie en bijscholing daarover. 

Schema 3 Dilemma's en uitwegen 

Principe Probleem Oplossing 

Aansturing: zowel be- Marktactiviteiten komen Gericht en praktisch com-

leidsmatig als klantge- los te staan van publiek bineren en integreren van 

richt gefinancierde taken verschillende producten 

en deelactiviteiten 

Externe samenwerking: Door toenemende markt- Duidelijker onderscheiden 

zowel coöperatie als werking ontstaan snel van domeinen waarop 

competitie irritaties tussen vroegere wordt samengewerkt en 

collega-organisaties gebieden waarin concur-

rentie vrij spel heeft 

Bedrijfscultuur: Perfectionistische cul- Aandacht besteden aan in-

zowel perfectionisme tuur van vroeger verzet terne communicatie en 

als pragmatisme zich tegen praktische en successen bij specifieke 

vereenvoudigde produc- doelgroepen, gecombi-

ten voor de markt neerd met bijscholing 

De ervaring in het onderwijs leert dat het vijf tot zeven jaar duurt voordat er 

sprake is van een substantieelorganisatiekader, dat in staat is om de noodzake-
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lijke veranderingen door te voeren. 'Nieuwe helden' komen uit de schaduw naar 

voren, 'oude kampioenen' vallen soms door de mand. 

Nieuwe ondernemers 

De innovatietheorie leert dat vooral nieuwkomers de dragers van vernieuwing zijn. 

Organisatorische vernieuwing zal uiteindelijke moeten zorgen voor een be-tere prijs

kwaliteitsverhouding voor de burger. Nieuwe combinaties zullen tot een aanzienlijke 

verhoging van de arbeidsproductiviteit moeten leiden. Het is dus van groot belang 

nieuw ondernemerschap in de zorg te bevorderen. Dat zal niet vanzelf gaan. De pro

fessionele werkers in de zorg hebben op dit vlak geen traditie. Dit betekent dat ver

pleegkundigen die een eigen bedrijf in de thuiszorg beginnen veel moeten leren. Een 

gericht startersbeleid is nodig om het ondernemerschap in de zorg tot bloei te laten 

komen. 

Naast toetreding door professionals uit de sector zelf is het ook denkbaar dat be-staan

de bedrijven vanuit andere sectoren penetreren. Op randdiensten als schoonmaak, 

catering en domotica (Ier-toepassingen in en om het huis) gebeurt dit al door uitbeste

ding van taken. Vastgoed komt daar nu bij via corporaties en ontwikkelaars. 

Financiering van nieuwe ondernemingen vormt een belangrijk knelpunt. Voor finan

ciële instellingen is dit een nieuw terrein en de zittende accountmanagers voor de 

gezondheidszorg zijn net zo goed behept met het aanboddenken als hun klanten

instellingen. Hun leningen waren dankzij het schaarstemodel vrijwel risicoloos. 

Meer ondernemende initiatieven vanuit de ING en Rabobank komen uitermate moei

zaam tot stand. Er zijn blijkbaar ook allerlei niet zichtbare mechanismen die toetre

ding lastig maken. Een programma gericht op het openen van deze black box is nodig. 

Onbedoelde effecten van regelgeving kunnen dan worden op-geruimd, ongeschreven 

wetten doorbroken of ondernemers kan geleerd worden daar juist mee om te gaan. 

Wij zien hierin ook een taak voor de 'traditionele spelers' op het beleidsterrein van 

het bevorderen van ondernemerschap, zoals het Ministerie van Economische Zaken 

(EZ), regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Kamers van Koophandel, e.d. Hun doel

stelling zou moeten zijn een meer dan gemiddeld aantal start ups en een hoger over

levingspercentage te bereiken. Een mooie resultaatsdoelstelling om op afte rekenen. 

Markt en Overheid: maatschappelijke kapitaal gevraagd 

Marktwerking in de zorg betekent ook dat het publieke karakter van de markt ver

sterkt kan worden. In de Nederlandse traditie zijn zorginstellingen geen overheidsin

stellingen, maar private initiatieven met een ideële achtergrond, die uit verzekerings

gelden hun inkomsten krijgen. Nu de grenzen van de aanbodregulering zijn bereikt, 
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Veel gemeenschap

pelijke (publiel{e) 

belangen worden 

in een goed func

tionerende markt 

gerealiseerd.' 

kunnen veel instellingen en managers in de zorg zich weer oriënteren op die ideële 

private wortels. Tegelijk weten nieuwe investeerders heel goed dat een zorginstelling 

geen fabriek van halfgeleiders is: redelijke rendementen zijn te behalen onder strikt 

publiek toezicht. Zorgvragers kunnen binnen het publieke domein van de markt hun 

vrije keus maken uit een meervoud van aanbieders 

Intermezzo: de marld is publiel< domein 

In de discussie over het functioneren van de overheid zijn sterk ideologisch gekleur

de beelden van de begrippenparen markt/overheid en publiek/privaat dominant. 

Beelden die een sterke tegenstelling suggereren. Een tegenstelling die historisch en 

empirisch onjuist is en in de maatschappelijke ontwikkeling zelfs steeds minder 

waar. Het garanderen en reguleren van de markt is immers een van de oudste over

heidstaken. Feodale willekeur, vormen van gedwongen winkelnering, kartels en 

monopolies worden bestreden in een stelsel waarin vraag en aanbod elkaar op een 

publieke plek en onder algemeen geldende voorwaarden ontmoeten. Steeds meer op 

geld te waarderen producten en diensten zijn in de loop der eeuwen onder een door 

de overheid gereguleerd economisch mechanisme gebracht. De mondialisering heeft 

ook tot steeds meer internationale overheidsinterventies geleid: de Europese Unie, de 

ILO, deWro. 

Het via de wet garanderen van de markt en via goed marktmeesterschap handhaven 

is bij uitstek een overheid staak. Maar op de markt worden ook andere publieke ver

antwoordelijkheden gerealiseerd: verschaffen van voldoende en veilig voedsel, werk 

en inkomen, veilige ontmoetingsplaatsen. Publiek domein is niet identiek aan over

heidsterrein. Veel gemeenschappelijke (publieke) belangen worden in een goed func

tionerende markt gerealiseerd. Voor burgers is de markt niet alleen de plaats waar zij 

als consument uit verschillende aanbieders kunnen kiezen. De supermarkt is vaak 

een veiliger en belangrijker ontmoetingsplek voor buurtbewoners en 'singles' dan de 

openbare weg. De Albert Cuypmarkt is letterlijk veel meer publiek domein dan de 

Stopera. De meeste mensen werken in de marktsector; als werknemer, ondernemer 

of manager. Een belangrijk deel van hun dag, van hun leven, brengen zij daar door. 

Om zinvol bij te dragen aan de samenleving. Om inkomen te verwerven voor 

bestaanszekerheid en consumptievrijheid. Om de eigen creativiteit te kunnen botvie-

ren. 

De grootste private bedrijven zijn intussen steeds meer het bezit van ons allen: grote 

aandelenpakketten zijn in handen van pensioenfondsen (en ook wel van weerstands

kassen van vakorganisaties). De individuele pensioenspaarder, maar vooral de hem 

vertegenwoordigende beheerder, geeft het management van de multinationals grote 

vrijheid vooral naar de shareholdersvalue te kijken. 

De 'markt' is dus niet de ander; de markt is niet een onmaatschappelijke activiteit 
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die zich buiten ons burgerschap om voltrekt: de markt, dat zijn we zeW De interna

tionale ontwikkeling van corpora te gavernanee en maatschappelijk verantwoord onder

nemen is een belangrijke uiting van de steeds verdergaande vermaatschappelijking 

van de markt. Als consument, als werknemer, manager of aandeelhouder leg je je ver

antwoordelijkheid vast voor mens en milieu en je legt daar publiekelijk rekenschap 

voor af.' 

Net als in het onderwijs, de omroep, de landbouw en het bank- en verzekeringswezen 

bestaan er in de zorgsector in Nederland van oudsher veel private organisaties die op 

min of meer coöperatieve grondslag zakelijk en professioneel hun goederen en dien

sten aanbieden7
• Strenge overheidsdistributie in onze zorgmarkt heeft steeds gega

randeerd dat het aanbod van deze private ondernemers voor iedereen beschikbaar en 

toegankelijk was. Intussen is de vraag van de Ne-derlandse verzekerde veranderd: hij 

wil meer en betere zorg en meer keuzevrijheid. Professionele ondernemers in de zorg 

willen op die vraag kunnen inspelen zonder bevoogdende regelgeving. En ook de 

politiek ziet dat een heel andere sturing nu mogelijk en nodig is. Anders dan bij de 

post- of telecomsector hoeven we niks te privatiseren: de huidige zorgaanbieders zijn 

al private ondernemingen. 

De voorkeur in CDA-kring voor 'de maatschappelijke onderneming' als een tussen

weg tussen overheid en markt schept daarom verwarring. Het begrip 'maatschappe

lijke onderneming' kan misschien dienen als inspiratiebron om privaat en publiek 

kapitaal bij elkaar te brengen om een evenwichtige en snel groeiende zorgmarkt tot 

stand te brengen. 

Tegelijk is er de suggestie dat in de 'echte' markt geen maatschappelijk ondernemen 

mogelijk is, dat de overheid een overgang naar meer ondernemerschap en meer keu

zevrijheid in bijvoorbeeld de zorg moet afremmen en de sector moet afschermen van 

de tucht van de markt. De lakmoesproef voor de invulling aan het begrip maatschap

pelijk ondernemen in de zorg door het kabinet Balkenen-de, zal liggen in de stimu

lans voor ondernemers in de zorg. 

Maatschappelijl< kapitaal gevraagd 

Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg is er in ieder geval een 

grote behoefte aan risicodragend vermogen. Bestaande aanbieders zijn ja-renlang 

heel kort gehouden: de solvabiliteit is gering. Men is eerder gewend te denken in ter

men van subsidies of verhoogde tarieven om nieuwe initiatieven te bekostigen. 

Traditionele kapitaalverschaffers en potentiële nieuwe ondernemers aarzelen: een 

ondoorzichtige markt met een nog niet uitgekristalliseerde overheidsrol is een groot 

risico. Voor (maatschappelijk) ondernemen is nu (maatschappelijk) kapitaal nodig. 

Een Nationale Zorginvesteringsbank, naar het model van de Nationale Herstel-bank 

die in de jaren 1946-1960 de Nederlandse industrie weer op poten kreeg, zou dit kapi-
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taal kunnen gaan mobiliseren. Voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen 

kan de zorgmarkt een duurzame belegging worden. Een overheid die het herregule

ringspad duidelijk aangeeft, en mogelijk in het begin zelf ook risicodragend vermo

gen inbrengt, kan partijen als ABP, PGGM, Rabobank, ING, en alle andere investeer

ders die mee willen doen, uitlold<en tot maatschappelijk en economisch verantwoord 

investeren. We moeten ophouden de zorg al-leen als een kostenpost te zien: het is een 

bron van zinvolle en duurzaam groeiende economische activiteit. De komende jaren 

is in de zorgsector dubbelcijferige groei te verwachten. 

Tot slot 

Alle aandacht in het beleid gaat - terecht - uit naar het ontwild<elen van transparan

te markten waarop mondige consumenten de kwaliteit beter beoordelen. Afbreken 

van monopoliemacht en sinds kort ook de toerusting van consumenten zijn daarbij 

belangrijke beleidsdoelen. De 'omscholing van zittend management', de vorming van 

een 'nieuwe generatie ondernemers' en het mobiliseren van risicodragend vermogen 

zijn helaas onderbelicht. Dit gaat niet vanzelf en is ook niet zonder risico. Het kan 

ons lelijk opbreken in het transitieproces in de komende periode. Want hoe groter de 

sprong op de ontvoogdingsladder, des te meer wordt verlangd van het management. 

Walter Etty en Maarten Veraart zijn beiden werkzaam bij Andersson Elffers Felix bv. Utrecht. 

Als voorzitter en secretaris zijn ze betrokken geweest bij de interdepartementale MDW-werk

groep AWBZ (de ontvoogding van de AWBZ, juni 2000) 

Noten 
1. Zie inleiding Walter Etty, Vraagsturing en consumentenbeleid (17 april 2002, Den 

Haag). 

2. Ministerie van Economische Zaken, Rapportage MDW-werkgroep Vouchers en per

soonsgebonden budgetten, (maart 2001, Den Haag). 

3. Ministerie van Economische Zaken, Rapportage MDW-werkgroep AWBZ, De ont

voogding van de AWBZ Uuni 2000, Den Haag). 

4. Zie ook de aanbevelingen in het recente CPB-rapport Concurrentie in de zorg Uuli 

2002, Den Haag). 

5. Commissie Steen der Wijzen, Nieuwe allianties voor keuzes in wonen en zorg Uuli 

2002, Utrecht). 

6. Zie People Planet Profit, the Shell report 2001 en Ahold Corpora te social responsibility, 

status report 2002. Ahold onderscheidt in deze verantwoording vier rollen van het 

concern: voedselleverancier, werkgever, operator en burger in de samenleving. 

7. Zie ook Walter Etty 'Een renaissance voor de publieke omroep' in: Socialisme en 

democratie (mei 1994). 
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