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Door Thijs]ansen Welke conclusies zijn te verbinden aan het onderzoek 

dat in dit nummer naar ontketening door vraagsturing 

is gedaan? Een gesprek met christen-democraten en 

deskundigen onder leiding van redactievoorzitter 

prof.dr. Ernst Hirsch Ballin met mevrouw Maria van der 
Hoeven (Minister van Onderwijs), drs. Nancy Dankers 

(oud-lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer), prof. 

dr. Wim van de Donk (bijzonder hoogleraar maatschap
pelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg), 

prof. dr. Sylvester Eijffinger (hoogleraar Financiële 
Economie aan de Universiteit van Tilburg), dr. Anne 

Bert Dijkstra (senior onderzoeker Onderwijssociologie 
aan de Universiteit Groningen). 



HIRSCII BALLIN: Er bestaat een breed gevoelen 

dat de lange tijd sterk dominante aanbod

sturing gecorrigeerd moet worden. Dat is 

ook de analyse van een reeks rapporten 

van het Wetenschappelijk Instituut onder 

de titel 'Het wachten moe' en van de CDA

fractie in de Tweede Kamer. Organisaties 

in onderwijs en zorg zijn onvoldoende 

responsief ten opzichte van de maatschap

pelijke behoeften. In rapporten van het 

WI - bijvoorbeeld over zorg - wordt vraag

sturing beschouwd als een instrument om 

de 'maatschappelijke sector' te revitalise

ren. De centrale vraag van het nummer en 

van dit gesprek is in hoeverre vraagstu

ring kan bijdragen aan een betere vervul

ling van publieke taken en welke voowaar

den daarvoor moeten worden vervuld. 

DANKERS: Mijn stelling is dat er geen werke

lijk alternatief is voor vraagsturing: ideo

logisch niet en praktisch niet. Zo'n betere 

vervulling van publieke taken is zeer drin

gend noodzakelijk! De aanbodsturing, de 

overregulering en bureaucratisering van 

oorspronkelijk sterk private en maat

schappelijke sectoren als de zorg en het 

onderwijs hebben geleid tot bepaald niet 

te onderschatten problemen. Wanneer ik 

naar de zorg kijk, dan zien we wachtlijs

ten en wachttijden die onverdraaglijk zijn 

in een zichzelf beschaafd vindend welva

rend land. Ruim 100.000 ouderen moeten 

wachten op de hen toekomende en zelfs 

rechtens verzekerde zorg. Ik zie de invoe

ring van vraagsturing in verschillende sec

toren als een breekijzer om een einde te 

maken aan verschijnselen die met elkaar 

---
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verweven zijn. Ik noem onder andere: 

paternalisme en arrogantie van aanbie

dende organisaties, de overregulering en 

bureaucratisering en de daardoor veroor

zaakte demotivatie van de professionals. 

Er is hierdoor in de afgelopen decennia 

sprake geweest van een steeds verder 

voortschrijdende dehumanisering die 

sterk samenhangt met overregulering en 

bureaucratisering. 
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Vi\,'1 DE DONK: Ik ben het met Dankers eens 

dat vraagsturing zeker een instrument is 

voor de verbetering van maatschappelijke 

dienstverlening in bijvoorbeeld zorg en 

onderwijs. Ik geloof dat daarmee een bij

drage kan worden geleverd aan de noodza

kelijke revitalisering van veel maatschap

pelijke organisaties. Maar het is geen 

panacee, en het doel ervan moet goed in 

het oog worden gehouden. Er vallen ook 

wel enkele kritische vragen te stellen. Het 

valt mij op dat er bijna vanzelfsprekend 

wordt uitgegaan van de zwart-wit-tegen

stelling tussen aanbod- en vraagsturing. Is 

er wel zo'n tegenstelling? Het lijkt mij 

goed dat er meer prikkels komen voor 

democraten kan vraagsturing mijns 

inziens nooit een doel op zichzelf zijn, 

maar zou zij altijd ten dienste moeten 

staan van gemeenschapswerking, of zoals 

Dankers stelt een breekijzer moeten zijn 

ten behoeve van humanisering. Pleidooien 

voor marktwerking miskennen vaak het 

eigen karakter van de 'producten' in secto

ren als zorg en onderwijs. Die zijn niet 

voor niets vaak ondergebracht bij maat

schappelijke organisaties die hun dienst

verlening niet laten leiden door een eco

nomisch beginsel. De homo economicus is 

een pathologie. Onderwijs en zorg zijn 

geen plastic emmers. Producten en zorg

diensten hebben toch ook sterk relatione-

aanbieders, maar laten we niet overdrij- Ie elementen. 

ven. Het risico is anders aanwezig dat Het is belangrijk je goed bewust te blijven 

goede kanten van aanbod sturing verloren van de visies die door instrumenten als 

gaan. Die zijn er zeker ook in het geval vraagsturing worden geïmpliceerd. Uit 

van de diensten waarover we hier spreken. artikelen in dit nummer als dat van van 

Het gaat hier om diensten waarbij een Swierstra en Tonkens en het interview 

simpel aanbod-volgt-vraag-schema vaak met Van Rooij blijkt ook heel duidelijk dat 

niet opgaat. Vragers bevinden zich in veel achter instrumenten als vouchers niet 

gevallen in een afhankelijke positie van alleen technisch-rationele keuzes zitten, 

aanbieders, die soms de vraag mee vor- maar visies. Bijvoorbeeld een visie op 

men en articuleren. Leraren en artsen zijn onderwijs die mij niet aanstaat. De rela-

niet te vergelijken met om het even welke ties in het onderwijs zijn in essentie niet 

producenten. te zien als een producent-consument-rela-

Wat mij betreft zou het dus meer moeten tie. 

gaan om het vinden van een goede balans 

en een breder perspectief: welke criteria 

zijn wenselijk in een bepaalde sector om 

de balans tussen vraag sturing en aanbod

sturing te houden? Dat ligt in de sector 

van de gezondheidszorg weer anders dan 

in de sociale woningbouw. Men moet voor

al kijken naar wat het hoofddoel is. Dat is 

in belangrijke mate een bestuurlijk-poli

tieke afweging, die een simpel econo

misch denken ontstijgt. Voor ons christen-

VAN DER HOEVEN: Wanneer we vraagsturing 

reduceren tot alleen maar 'marktwerking' 

en vanuit een economische visie bekijken, 

reduceren we een driehoek tot een relatie 

tussen vrager en aanbieder. Ik denk dat 

het goed is om er voortdurend op te letten 

dat het bij vraagsturing gaat om een drie

hoeksrelatie tussen de overheid, de aan

bieder van diensten en de gebruiker van 

diensten. Zoals Van de Donk stelde, gaat 



het om het zoeken van een balans in die 

driehoek. 

EI]I'FINGER: Als econoom en christen-demo

craat ben ik het er geheel mee eens dat 

vraagsturing als een driehoeksrelatie 

moet worden gezien en een uitsluitend 

economische invalshoek onvoldoende is. 

Er is een visie op de taken van de overheid 

nodig en politieke keuzes zijn daarbij 

onvermijdelijk. Ik bespeur twee dringende 

kwesties. Er zal ten eerste een duidelijk 

antwoord moeten komen op de vraag: wat 

zijn de kerntaken van de overheid? Wat 

bestempelen wij als respectievelijk collec

tieve, semi-collectieve of private goederen? 

Christen-democraten hebben altijd gevon

den dat het onderwijs een collectief goed 

is. De tweede vraag is: wat is het optimale 

voorzieningenniveau? Economen stellen 

dan dat dit het niveau is waarop de exter

ne effecten plaatsvinden. Maar ook hierbij 

moeten politieke keuzes worden gemaakt. 

Christen-democraten hebben een voorkeur 

voor een zo laag mogelijk niveau, krach

tens beginselen als subsidiariteit en soeve

reiniteit in eigen kring. De dienstverle

ning zou in sectoren als zorg en onderwijs 

zo dicht mogelijk moeten gebeuren bij 

degene om wie het gaat. En dan is het 

makkelijk te constateren dat de werkelijk

heid daar vaak haaks op staat, omdat veel 

van dergelijke voorzieningen gecentrali

seerd zijn. Voor het realiseren van meer 

subsidiariteit kan vraagsturing beslist een 

instrument zijn. Dit betekent in het kort 

dat de afstand tussen vrager en aanbieder 

niet te groot mag zijn. Anders weet men 

niet wat de behoefte is en wat mogelijk is. 

Heel belangrijk is een juiste analyse van 

de marktimperfecties in een bepaalde sec-

tor. De institutionele vormgeving en de 

prikkels moeten goed zijn: kwaliteit moet 

optimaal zijn en de prijs/kwaliteitsverhou

ding moet in orde zijn. 

VAN m DONK: Het is interessant om over 

prikkels te spreken, maar dan wel graag 

niet alleen maar weer over financiële prik

kels. In sectoren als zorg en onderwijs 

gaat het om producten en diensten waar

over je niet alleen wil praten in financiële 

termen. Daar moet het niet alleen om 

'marktwerking' maar ook om gemeen

schapswerking gaan. Kenmerkend voor dit 

soort sectoren is dat het in sterke mate 

om tweezijdige relaties gaat, waarbij het 

veronderstelde 'evenwicht' tussen aanbie

der en vrager vaak ver te zoeken is. Om 

concreet te illustreren wat ik bedoel: 

onlangs zag ik een foto waarop je een 

patiënt zag die door een verpleegster 

gevoed werd en daar stond provocerend 

onder 'Deze man neemt het product zorg 

af. Lachwekkend natuurlijk, omdat 'het 

product zorg' als typering van de relatie 

tussen zorgbehoevende en zorgverlener 

niet adequaat is. Het gaat om vaak kwets

bare relaties waarin betrokkenheid en ver

trouwen op zijn minst zo belangrijk zijn 

als de prijs. 

VAN DER HO~VEN: Ik voelde mij erg aange

sproken door een citaat in het artikel van 

Frans de Vijlder: 'Vraagsturing is een ding, 

inspelen op de vraag is een ander'. Zo wil

len de meeste mensen over het algemeen 

niet - bijvoorbeeld - 5 uur onderwijs of 

zorg kopen, omdat het daarbij niet om 

producten gaat, maar bij het onderwijs 

ook om ontwikkelingsprocessen bij leer

ling en student. Laten we ons wel realise-

203 



204 

ren waarom we over vraagsturing spreken: 

veel mensen zijn ongelukkig met de 

arrogantie van aanbieders. Deze zouden 

zich veel meer moeten afVragen: Wat is er 

veranderd bij degenen aan wie diensten 

verleend worden? Wat verwacht degene 

die een ontwikkeling bij ons komt door

maken? 

Het is de vraag of de toegankelijkheid en 

de kwaliteit door vraagsturing beter 

wordt. Laten we niet denken dat in een 

echte markt de klant alles voor het zeggen 

heeft. Wie bepaalt het aanbod in de 

markt? Bijvoorbeeld Albert Heijn: die kijkt 

echt wel of er zoveel vraag naar iets is dat 

men er winst mee kan boeken. Niet elk 

individu kan op maat bediend worden. 

Een ander punt is dat er een breed assorti

ment moet zijn, wil je de vraagsturing een 

serieuze kans geven. Als er nauwelijks een 

assortiment is dan heeft het ook geen zin 

om op vraagsturing over te stappen. Dan 

zie ik een groeiend aantal rechtszaken 

voor mij van mensen die van alles eisen, 

en van aanbieders die niets kunnen bie

den. Daarmee lossen we de frustraties 

echt niet op. Dan worden burgers slechts 

consumenten van onderwijs en wordt de 

betrokkenheid aangetast. Er zijn dus wel 

'mitsen en maren'. Als men zich daar 

maar van bewust is, behoeven die echter 

niet de invoering van vraagfinanciering 

op te houden. Ik verwijs even naar het 

voorbeeld van de leerlinggebonden finan

ciering, het zogenaamde 'rugzakje'. De 

Eerste Kamer heeft de behandeling van 

het wetsvoorstel eerder dit jaar controver

sieel verklaard waardoor invoering per 1 

augustus niet meer haalbaar is geworden. 

Ik vind dat jammer omdat vanuit het 

gehandicapte kind geredeneerd een zo 

passend mogelijk onderwijssysteem 

gewenst is. Natuurlijk is er op onderdelen 

nog een aantal praktische bezwaren. Ik 

sluit mijn ogen daar niet voor, maar vind 

die bezwaren niet opwegen tegen de voor

delen. Bovendien kun je de beste aanpass

ingen pas doorvoeren als je ziet hoe een 

en ander in de praktijk uitpakt. Ik hoop 

dan ook op een spoedige behandeling in 

de Senaat, waarna het Leerlinggebonden 

Financieringsstelsel zo spoedig mogelijk 

kan worden ingevoerd. 

DANKERs: Bij mij staat voorop dat vraagstu

ring een breekijzer voor humanisering is. 

Er wordt bij de invulling van vraagsturing 

door mijn gesprekspartners en ook som

mige auteurs in het nummer wel erg 

afhoudend gereageerd op de associatie 

met marktwerking. Niet alleen Bovenberg, 

maar ook EttyfVeraart, de Waal en Smit 

zeggen daarover in hun bijdragen beharti

genswaardige zaken. Ik zweer niet bij 

marktwerking. Maar het blijft mijn voor

keur genieten boven een doorgeschoten 

planeconomie. Kijk naar wat de aanbodre

gulering in Nederland heeft voortge

bracht: schaarste alom en verschraling 

van de kwaliteit. En het gevolg is dat de 

solidariteit onder druk is komen te staan. 

Het rijke deel van de natie maakt steeds 

minder gebruik van de AWBZ (Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten) en wijkt 

voor curatieve zorg uit naar het buiten

land. Dergelijke ontwild<elingen zien we 

ook in het onderwijs. Ik noem twee voor

beelden. Wat betreft het onderwijs het 

verhaal over de twee zussen van wie er 

een was uitgeloot. Zij vond een plek in 

Antwerpen die ook nog eens goedkoper 

bleek te zijn door lager collegegeld en 



minder woonlasten. Ook de in Nederland 

wel ingelote zus en twee van hun vrien

dinnen gingen mee over de grens. Wat 

betreft de zorg is het nu al in een aantal 

gevallen zo dat je voor goede medische 

zorg over de grens moet zijn. Er zijn voor

beelden van kinderen die in coma liggen 

en in Nederlandse ziekenhuizen opgege

ven waren en in een buitenlands zieken

huis er weer uitgehaald zijn. Het beleid 

van kostenbeheersing via aanbodsturing 

ging gepaard met een vruchteloos pogen 

mensen met hogere inkomens goede of 

betere zorg te onthouden. Dat heeft 

gefaald. 

Een belangrijk element van marktwerking 

dat we in zorg en onderwijs en andere sec

toren terug moeten halen is klantvriende

lijkheid. Daarvoor is stemmen met de voe

ten kenne lij k onon tbeerlij k. 

Naar een nieuw 

machtsevenwicht 

HIRSCII BJ\LI.IN: Eijffinger stelde de vraag 

naar de kerntaken van de overheid. 

Wanneer we van een sterk aanbodgefïnan

cierd naar een sterk vraaggefinancierd 

stelsel gaan, is het inderdaad belangrijk 

na te gaan welke rol de overheid wel dient 

te vervullen. Wat is jullie visie daarop? 

VAN DI DONK: Als we vraagsturing een goede 

plek willen geven dan is het zaak om de 

kwetsbare relaties in de driehoek op een 

goede manier te ordenen. Naast de aanbie

ders en gebruikers heeft de overheid een 

lastige positie. Dat leidt tot toenemende 

spanningen. Bijvoorbeeld in het onderwijs 

is er aan de ene kant de burger die zelf en 

autonoom wil kiezen en aan de andere 

kant de kwestie of we met zijn allen wil

len dat er in het onderwijs meer geleerd 

wordt dan alleen rekenen en schrijven. De 

overheid zit daar lastig tussen: zij is finan

cier, zij vaardigt regelgeving uit en heeft 

bijna een monopolie op kennis over wat 

er zich in het onderwijs afspeelt. Zo wordt 

het Ministerie van Onderwijs door de 

introductie van het onderwijsnummer 

binnenkort echt een soort alwetende 

actor. Zo is het machtsevenwicht in de 

driehoek van vraagsturing zoek geraakt. 

Er moet meer gekeken worden naar iets 

als de 'trias politica', dat nog steeds een 

Nw](y [Jank",-, 

wijs beginsel is voor het inrichten van 

relaties waar macht een rol kan spelen. 

DANKI'RS: Terecht spreek je over een zoekge

raakt machtsevenwicht. De oorzaak daar

van wordt nog al eens op de verkeerde 

plek gezocht. Vaak wordt gezegd dat de 

enorme overheidsbemoeienis het resul

taat is van de noodzaak de kosten te 

beheersen. Vaak is dat de start geweest. Zo 
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is de budgettering een kapstok voor ver

gaande overheidsbemoeienis in de zorg 

geweest. Maar de meeste 'ketens' ontston

den in een latere fase. Het schijnt een wet 

van Meden en Perzen te zijn dat elke nieu

we wet leidt tot een eigen systeem van 

regelneverij. Hoe moeilijk dit te bestrijden 

is, leren de lotgevallen van de kabinetten

Lubbers. Deze maakten minder gedetail

leerde wetgeving (kaderwetten) omdat er 

minder regels moesten komen. De wettek

sten werden korter, maar de lagere over

heidslagen hebben daarna het heft in 

handen genomen en veel meer regels 

geproduceerd dan ooit werd gedroomd. 

EIJFFINGER: De rol van de overheid is inder

daad een lastige. Vraagsturing kan niet 

zonder, zoals we eerder constateerden, 

maar aan de andere kant loopt vraagstu

ring daardoor ook het gevaar weer even 

snel ingekapseld te worden door hetzij 

ambtenaren, hetzij koepels die automa

tisch alles naar zich toetrekken. Dankers 

heeft gelijk: er is een wetmatigheid dat 

regulering deregulering oproept en dat 

deze weer automatisch reregulering 

oproept. Deze wetmatigheid is moeilijk te 

doorbreken. Er is echter wel een aantal 

zaken die anders geregeld kunnen worden 

zodat de kansen op overregulering kleiner 

worden. Het is bijvoorbeeld evident 

onjuist dat de overheid tegelijkertijd 

financier en kwaliteitsbewaker is. Die 

functies dienen dringend ontvlochten te 

worden. Door die machtsconcentratie 

heeft het kunnen gebeuren dat er zoveel 

grote ziekenhuizen en grote scholen zijn 

ontstaan: er werd een financieel worteltje 

voorgehouden om te fuseren en te kiezen 

voor één raad van bestuur. Daarbij was 

geen sprake meer van een behoorlijke 

kwaliteitstoetsing. Niettemin is er op som

mige kleine fronten wel met succes verzet 

geleverd. Daarvan zijn de categoriale gym

nasia een goed voorbeeld. Deze zijn vanuit 

het oogpunt van de overheid altijd als 

onhandig, te klein en te inefficiënt 

beschouwd. Ouders en leraren hebben er 

toch een aantal overeind weten te hou

den, tegen de stroom in. Vaak zijn ze niet 

voor niets van hoge kwaliteit. Dat zijn ech

ter uitzonderingen op de regel. Nu ziet 

men gelukkig langzamerhand in dat een 

scheiding van de genoemde functies nood

zakelijk is. Zo komt in het hoger onder

wijs de accreditatie van instellingen op 

gang en daarvoor wordt een apart orgaan 

op afstand van de overheid aangewezen. 

Dat is een belangrijke stap. 

DIJKSTRA: Het voorbeeld van de categoriale 

gymnasia illustreert ook een ander aspect: 

het gaat om selectieve scholen die veelal 

een wat elitair publiek bedienen. Vaak zijn 

het ouders die uitstekend de weg weten in 

onderwijsland. Het scholenbestand in 

Nederland bestaat in meerderheid uit 

instellingen die niet zo selectief willen of 

kunnen zijn en ouders bedienen die min

der hulpbronnen en mogelijkheden hebben 

om maximaal profijt van het onderwijsstel

sel te trekken. Denk aan zwarte scholen als 

extreme illustratie daarvan. Dat laat zien 

dat niet uitsluitend kwaliteit en output ijk

punten zijn. Ook andere doelstellingen van 

onderwijs zijn belangrijk, zoals integratie 

en vorming. Naast rekenschap van kwaliteit 

moet evenzeer in het oog gehouden worden 

hoe het staat met de andere functies die we 

aan de school hebben toevertrouwd. 

VAN OE DONK: We moeten goed beseffen dat 



de aanbod sturing en overregulering ook klaar te zijn. Uit onderzoek blijkt nogal 

ter discussie zijn komen te staan door cul- eens dat Nederlandse ouders vaak dik 

turele ontwikkelingen. Aanbieders waren tevreden zijn over de kwaliteit van basis-

gewend bijna automatisch vertrouwen scholen. Dat is heel mooi, maar als indica-

van hun gebruikers te krijgen. Een belang- tor voor de kwaliteit van onderwijs wel-

rijke ontwikkeling is dat vertrouwen licht toch niet het enige richtpunt: het is 

steeds minder als vanzelfsprekend wordt de vraag of ouders de kwaliteit van een 

gegeven. Mensen willen zelf de kwaliteit school, in de betekenis van 'netto uitkom-

beoordelen, willen hun vertrouwen zelf sten', de door de school toegevoegde waar-

geven en er niet zomaar van uitgaan. De de, kunnen beoordelen. De vraag dus of je 

eisen zijn hoger dan decennia geleden. ervan uit kunt gaan dat wat door vraag-

Dat is een gevolg van de emancipatie sturing wordt beloond, wel kwaliteit is, of 

waarvoor ook de christen-democratie de dat er in de beoordeling door gebruikers 

vorige eeuw heeft gevochten. Het zou toch niet ook heel andere zaken meespelen. 

merkwaardig zijn als we nu dan de bur-

gers niet het roer in handen zouden dur

ven geven. De stevige plek van aanbodstu

ring en de daarmee gepaard gaande over

regulering en bureaucratisering vragen 

om een herstel van de balans. Soms zijn 

daarvoor goede mogelijkheden, zeker daar 

waar de transparantie zo kan worden 

georganiseerd dat burgers eigen afWegin

gen kunnen maken. Onder andere 

In ternet geeft daarvoor soms al mooie 

mogelijkheden. De opdracht is het ver

trouwen opnieuw en anders te organise

ren. Ik zie wat dat betreft wel degelijk iets 

in bijvoorbeeld bepalingen die aanbieders 

van zorg verplichten zich tegenover hun 

afnemers uitgebreider dan men nu doet 

te verantwoorden of in een stelselherzie

ning zoals door het CDA bepleit. 

VAN DER HOEVEN: Ik vind dat kwaliteitsbor

ging niet alleen aan de gebruikers kan 

worden overgelaten. Daar ligt toch ook 

een belangrijke rol voor de overheid. 

DI]KSTRA: Als we op de ouders afgaan, lijken 

we in veel gevallen bovendien ook snel 

DANKERS: De rol van kwaliteitsborging ligt 

mijns inziens niet bij de overheid wan

neer zij het 'product' volledig reguleert. 

Dan is een objectieve beoordeling alleen 

nog maar mogelijk door een andere 

instantie. Het is of het een of het ander: 

ofWel je laat veel over aan particulier ini

tiatief (maatschappelijke ondernemingen) 

en die worden vanwege de overheid op 

kwaliteitsborging gecontroleerd. Of de 

overheid regelt, maar mag dan niet zelf 

controleren. De effecten van de machts

concentratie bij de overheid hebben we 

door schade en schande leren kennen. 

EIJFFINGER: Beloning naar kwaliteit en pres

tatie is in Nederland maar moeilijk te 

realiseren. Kijk naar het hoger onderwijs. 

Daar is vraagfinanciering al enige tijd 

ingevoerd: instellingen worden gefinan

cierd op basis van het aantal diploma's en 

het aantal studenten (overigens bovenop 

een vaste voet). Het bezwaar van deze 

vorm van koppeling van prestaties aan 

financiering is dat deze uitgaat van homo

gene goederen: elke afgestudeerde is even 
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goed en brengt evenveel geld in het laatje. het eens kunnen worden. Bijvoorbeeld het 

Kwaliteit wordt niet beloond. Ik pleit aantal leerlingen dat op een school is 

ervoor dat hierbij ook betrokken wordt geslaagd voor wiskunde als indicatie van 

dat goederen, wat betreft kwaliteit, van onderwijskundige kwaliteit. Maar twee 

elkaar verschillen. Immers de ene univer- andere doelen zijn veel moeilijker te ope-

siteit is beter dan de andere. En zelfs de rationaliseren: maatschappelijke doelen, 

ene faculteit is beter dan de andere. Het zoals de voorbereiding op burgerschap, en 

zou belangrijk zijn dat er rekening gehou- het doel van persoonsontwikkeling, 

den wordt met r.1nkings (benchmarking). opvoeding en van vorming. Ik zie nog niet 

Iedereen weet dat kwaliteit duurder is en maar zo gerealiseerd dat er voor deze doe-

toch worden alle hogescholen en universi- len een gemeenschappelijk draagvlak is 

teiten volgens dezelfde parameters gefi- op basis waarvan criteria of kengetallen 

nancierd. Vraagfinanciering zou recht vastgesteld kunnen worden waarmee de 

moeten doen aan het gegeven dat het gaat 'prestaties' van scholen kunnen worden 

om heterogene en niet om homogene pro- gestuurd of afgerekend. 

ducten. Wil je dit serieus nemen dan 

moet er gestuurd worden op kwaliteit via 

1'ankings en dergelijke. 

DIJKSTRA: Financiering koppelen aan 1'.1n

kings en output is een mooi vergezicht. In 

het hoger onderwijs gaat het enigszins die 

kant op. Maar ook binnen de sector onder

wijs zijn de verschillen tussen schoolsoor

ten groot. In het basis- en voortgezet 

onderwijs is de situatie anders dan in het 

hoger onderwijs. Theoretisch is de koppe

ling van financiering aan 1'ankings en out

put denkbaar, maar praktisch gezien lijkt 

het funderend onderwijs me aan een der

gelijke ontwikkeling nog lang niet toe. 

Het is nog niet zo duidelijk hoe de relatie 

moet worden gelegd tussen de doelen van 

onderwijs en de parameters waaraan kan 

worden afgemeten of die doelen worden 

gehaald. Laten we aannemen dat het fun

derend onderwijs globaal genomen drie 

doelen dient. Voor het eerste doel, kwalifi

catie - zeg maar de voorbereiding op ver

volgonderwijs en arbeidsmarkt - vallen 

wel parameters te bedenken waarover we 

VAN DLR HmVloN: Ik ben het ermee eens dat 

we in het funderend onderwijs nog niet 

toe zijn aan koppeling van financiering 

aan kwaliteit. Er is wel een duidelijke 

trend zichtbaar geworden dat er steeds 

meer behoefte is bij ouders, leerlingen en 

studenten om onderwijsgevende instellin

gen te kunnen beoordelen op hun presta

ties. Het is niet voor niets dat hitlijsten 

van scholen door Trouw jaarlijks worden 

gepubliceerd. Als betrouwbaar ijkpunt 

valt er echter wel het een en ander op aan 

te merken. Er wordt bijvoorbeeld nauwe

lijks gekeken naar het soort leerlingen dat 

een school heeft. In de top van die lijsten 

zijn VMBO-scholen daarom vaak niet 

terug te vinden. Ik vind die hitlijsten daar

om wel erg gemakkelijk. Daar kan verbete

ring in worden gebracht door bijvoorbeeld 

de begin toets die in het basisonderwijs zal 

worden ingevoerd, waardoor duidelijker 

kan worden wat de populatie van een 

school is en hoe deze zich verhoudt tot de 

geleverde prestaties. Daarmee wordt een 

voorwaarde geschapen voor meer transpa-



rantie. Er zullen echter nog veel meer 

voorwaarden voor vraagsturing moeten 

worden geschapen om te garanderen dat 

maatschappelijke overwegingen een rol 

blijven spelen. 

EIJFFINCER: Er moeten minder regels komen 

en de regels die er zijn moeten beter wor

den nageleefd. Er zijn nu in bijvoorbeeld 

Betrold<enheid stakeholders 

HIRSCH BAIlIN: Interessant is dat er blijkens 

het artikel 'Herstel van horizontale hech

ting' van Van Leeuwen (Aedes, woningcorpo

raties) een debat gaande is binnen de maat

schappelijke organisaties over het betrekken 

van 'stakeholders' of -zoals Van Leeuwen 

hen noemt - 'belanghouders' bij het beleid 

onderwijs en zorg teveel regels die niet van maatschappelijke organisaties. Is dat 

gerespecteerd worden. Er zullen minimale niet ook een belangrijk vereiste? Kunnen 

kwaliteitsdoelen moeten worden gesteld. dergelijke organisaties zich dan misschien 

Een belangrijke zorg daarbij is de "averse ook veel meer richten op de context waarin 

selectie". Dat wil zeggen dat instellingen zij opereren en inspelen op variëteit? 

met veel achterstandsleerlingen en moei

lijk of zelfs niet te genezen patiënten veel 

moeilijker aan prestatie-eisen kunnen vol

doen. Het doorbreken van nadelige gevol

gen van averse selectie is bij uitstek een 

verantwoordelijkheid van de overheid 

(krachtens de solidariteitsgedachte). 

I 
v.l.n.r. van de Donk, EijJfinger en llirsciJ Ilallin 

VAN IlF DONK: Ik ben het eens met Dankers 

en Eijffinger dat de eigen verantwoorde

lijkheid van maatschappelijke organisa

ties, ook daar waar het gaat over de 

manier waarop men zich presenteert en 

verantwoordt, het uitgangspunt moet 

zijn. Het in één systeem persen en onder

drukken van die maatschappelijke varié

teit bevredigt misschien wel de bureaucra

tie, maar leidt tot perverse effecten. 
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Natuurlijk is het makkelijk en overzichte

lijk, maar op de lange termijn schadelijk. 

Variëteit moet de norm zijn en er moet 

ruimte zijn voor eigen kwaliteitsopvattin

gen, zo lang die maar transparant worden 

gemaakt. Zo zal het leervermogen van 

organisaties toenemen: men moet immers 

zelf telkens op zoek maar maatschappelij

ke verankering. De prijs van de diensten 

die men levert, is daarbij maar één ele

ment. Daarnaast is het natuurlijk belang

rijk dat er van de overheid onafhankelijke 

organen zijn voor accreditatie en bestrij

den van monopolies. 

DANKERS: Het ontstaan van meer mogelijk

heden voor variëteit is ook cruciaal voor 

de humanisering waarover ik sprak. In de 

zorg is dat van enorm belang. Een voor

beeld van de vele die ik uit mijn mouw 

zou kunnen schudden: de Stichting 

Humanitas heeft in Rotterdam experimen

ten gedaan met bejaardentehuizen. Daar 

ging het roer echt om en de 'vrager' stuur

de. Zo mochten mensen bijvoorbeeld 

gewoon hun parkiet meenemen. 

Opvallend was dat na de beleidskentering 

het aantal wilsverklaringen voor euthana

sie in een heel korte tijd aanzienlijk daal

de. Laten we daar nu eens echt nota van 

nemen! 

VAN DER HOEVEN: De homogenisering waar 

Van de Donk over sprak, is ook terug te 

vinden in de ontwikkeling van de afgelo

pen decennia dat elke organisatie stan

daard het volledige palet moet aanbieden. 

Dat heeft geleid tot grote ziekenhuizen en 

grote scholengemeenschappen. Maar 

waarom geen ruimte bieden voor kleine 

scholengemeenschappen van bijvoorbeeld 

VMBOjHAVO? Het is helemaal niet nodig 

dat één aanbieder alles aanbiedt. Daarvan 

moeten we durven af te stappe!l. 

DIjKSTRA: Maar de ontwikkelingen in de 

afgelopen decennia stonden hier wel 

haaks op. Scholen zijn tot schaalvergro

ting gedwongen. De besturen zijn boven

schools, vaak in een Raad van Toezicht

achtig model en op afstand van de onder

wijspraktijk. Bovendien heeft schaalver

groting ouders mee in de 'kale' rol van 

consument gedrongen, gericht op beharti

ging van het belang van hun kind. Tel 

daarbij dat tussen ouders en leraren span

ning bestaat over de grenzen van de 

bemoeienis van ouders. Zo stellen leraren 

bemoeienis met het proces door ouders 

bijvoorbeeld veelal maar matig op prijs. 

VAN DE DONK: Naast financiële prikkels moe

ten er ook prikkels zijn tot betrokkenheid 

en dialoog. Het Raad van Toezicht-model 

is de dood in de pot! Een school moet een 

gemeenschap zijn en daarvoor is ook wer

kelijke invloed van ouders nodig. 

EijfFINGER: Ik hang geen "narrow-minded" 

economische visie aan en ben het eens 

met de stelling dat het aanbod in sectoren 

als zorg en onderwijs niet alleen door de 

vraag zou moeten worden bepaald. In de 

beslissing over welk aanbod er moet zijn 

moeten alle stakeholders betrokken wor

den. Dat die betrokkenheid adequaat gere

geld is, is een belangrijke voorwaarde voor 

een goede 'ontstatelijking'. 

DIjKSTRA: Het is goed dat ouders een rol 

hebben in het funderend onderwijs. Dat 

uitgangspunt zal zeker een belangrijke rol 



blijven spelen bij nieuwe vormen van 

vraagsturing. Maar nogmaals: hoever zo'n 

oriëntatie op belanghouders zou moeten 

gaan, lijkt nog behoorlijk open. In hoever

re zou ook aandacht geschonken moeten 

worden aan de kwestie of de vragen waar

op instellingen - gegeven de wensen van 

hun stakeholders - inspelen ook maat

schappelijk gewenste doelstellingen zijn? 

Als ouders bijvoorbeeld geen prijs zouden 

stellen op voorbereiding op burgerschap 

en maatschappelijk samenleven, en de 

school onder verwijzing naar dat gebrek 

aan vraag het aanbod daarnaar richt, is 

dat dan een implicatie van vraagsturing 

die je acceptabel acht? En zo niet, wat is 

dan het kader waarmee toetsing (bijvoor

beeld door de Inspectie) van de manier 

waarop ingespeeld wordt op de vraag 

vorm kan krijgen? 

Vraagsturing en 

pluriformiteit 

HIRSCH BAI.L1N: Intrigerend is de analyse van 

Dijkstra in zijn artikel dat het 

Nederlandse systeem van bijzonder (en 

openbaar) onderwijs beschouwd kan wor

den als een in hoge mate door de vraag 

gestuurd systeem. De omgeving en de 

organsatiepatronen van scholen zijn ech

ter sterk veranderd en het is nu de vraag 

hoe de idealen van dat systeem gereali

seerd moeten worden. 

VAN DER HOEVEN: Dat blijkt niet makkelijk. 

Het voorstel van richtingvrije planning in 

het onderwijs komt dicht bij een sterke 

mate van vraagsturing. Dat betekent dat 

er geen voorwaarden meer verbonden 

worden aan de identiteit van op te richten 

scholen. Dit voorstel werd maar al te vaak 

gedaan omdat het gemakkelijk was: dan 

zijn we van het probleem van de spreiding 

af. Hetzelfde gold voor het mogelijk 

maken van samenwerkingsscholen. Eerst 

waren er ad hoc-problemen die zo werden 

opgelost. Kwalijk is dat deze ad hoc-oplos

singen vervolgens gegeneraliseerd werden, 

omdat dat veel makkelijker is. Een laatste 

voorbeeld is het veel eenvoudiger maken 

van het 'van kleur verschieten'. Als een 

school een identiteit heeft en een gemeen

schap is, dan kan die identiteit toch niet 

zomaar ingeruild worden omdat er zich 

honderd andersdenkende ouders aandie-

nen? 

DI]KSTRA: Ik ben ervan overtuigd dat vraag

sturing onder condities goed kan werken. 

Het oorspronkelijke verzuilde onderwijs

systeem in Nederland is er een voorbeeld 

van en vertoont de kenmerken van een 

vraaggestuurd systeem, waarop ook ande

re landen zich nogal eens kwamen oriën

teren. De maatschappelijke context is ech

ter veranderd, zoals Van de Donk ook al 

beschreef. Mij valt op dat in de voorstellen 

van Bovenberg, maar ook bij mijn 

gesprekspartners hier aan tafel, ideële ver

scheidenheid wordt voorondersteld. Het 

verzuilde systeem was op die ideële ver

scheidenheid, levensbeschouwelijk of 

pedagogisch, gebaseerd. Mede daardoor 

kon dat vraaggestuurde systeem goed 

functioneren en werden potentiële risi

co's, zoals sociale selectie en het ontstaan 

van een elitestroom, afgeremd. De situatie 

nu is nogal veranderd: globaal genomen 

concentreert de behoefte aan levensbe

schouwelijke eigenheid zich met name in 

de verschillende denominaties binnen het 
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protestants-christelijk onderwijs. In veel 

delen van het katholiek onderwijs is dat 

minder het geval. Als je dat samen neemt 

met ideëel gemotiveerde voorkeuren van 

niet-religieuze aard, zoals in delen van het 

algemeen bijzonder onderwijs, kom je 

ruw genomen uit op een onderwijsvraag 

waarin ideële verscheidenheid voor 40 tot 

50% een rol lijkt te spelen. Terecht wordt 

gesteld dat 'richtingvrije planning' even

min een oplossing is, onder meer ook van

wege het bezwaar van sociale segregatie. 

De onderliggende vraag is echter of de 

ideële pluriformiteit die in de samenle

ving aanwezig is wel voldoende gediffe

rentieerd en diepgaand is om als anker 

van een systeem met versterkte vraagstu

ring te kunnen fungeren; dan wel of er 

andere verschijningsvormen van plurifor

miteit zijn, die maatschappelijk accepta

bel zijn en leiden tot substantiële diversi

teit. 

Balans van de discussie 

HIRSCH BALLIN: We zijn in dit gesprek geko

men tot een interessante herinterpretatie 

van de waarde van "vraagsturing" . Het 

gaat ons er niet om commerciële markt

processen te imiteren op het terrein van 

onderwijs, zorg of cultuur. Verschuiving 

van het accent van sturing van het aan

bod naar sturing via de vraag betekent 

eerst en vooral dat een eind wordt 

gemaakt aan de (vaak overmatige en over

moedige) controle van de overheid of 

gebureaucratiseerde besturen op het aan

bod. Om de verantwoordelijkheid van 

ouders, leerlingen, zorgvragers enz. te ver

sterken, wil men bij vraagsturing aan hen 

zeggenschap geven via de koopkrachtige 

vraag en dus ook keuzemogelijkheden. 

Met hun eigen geld, een persoonsgebon

den budget of een rugzakje-met-geldbui

del worden ze verondersteld hun eigen 

weg te vinden. 

Rond deze tafel zijn we het erover eens 

dat op terreinen als onderwijs, zorg cul

tuur de overheid niet mag blindvaren op 

de werking van financiële marktmecha

nismen. Ook bij "vraagfinanciering" en 

"vraagsturing" rijst de vraag wie verant

woordelijk is voor het aanbod. Zijn dat (de 

besturen van) de betrokken instellingen, 

zijn dat koepelorganisaties, of is dat - via 

normstelling en kwaliteitsbewaking - de 

overheid? 

We hebben geconstateerd dat het gaat om 

een driehoek van vraag, aanbod en over

heid. Daarbij viel het trefWoord "gemeen

schappen". Inderdaad: de actoren in die 

driehoek "hebben" iets met elkaar. Het 

gaat bij vraag en aanbod in onderwijs, 

zorg en cultuur niet alleen om prijzen, 

maar ook om waarden. De aanbiedende 

scholen en instellingen onderscheiden 

zich daarin van elkaar, en degenen die 

onderwijs of zorg vragen willen meer 

weten dan alleen hoeveel 't kost. In het 

ordenen en waarborgen van een maat

schappelijk verantwoord "aanbod" heeft 

ook de democratisch gelegitimeerde over

heid een rol, ook al respecteert zij de pri

maire verantwoordelijkheid van de 

betrokkenen (in ons gesprek nogal eens 

"stakel101ders" genoemd). 

Als dan de vraag aan de orde kom t hoe de 

verdeling van verantwoordelijkheid in de 

"driehoek" eruit moet zien, zal een onder

scheid moeten worden gemaakt tussen 

financiering, planning en normering. 

Financiering door mensen zelf heeft evi-



dente voordelen: geen budgettaire over

heidskaders die nopen tot vergaande 

administratieve verplichtingen, geen 

schaarstefinanciering, geen indirecte druk 

tot schaalvergroting, minder bureaucrati

sering. Er zijn dan wel randvoorwaarden 

nodig: financiële toegankelijkheid (zoals 

in het voorstel van het Wetenschappelijk 

Instituut voor een doorsneepremie in de 

zorg gekoppeld aan een inkomensafhan

kelijke zorgkorting). Deze vorm van vraag

sturing laat normering van overheidswege 

onverlet. Dan de planning vraagsturing 

kan hier zonder meer, maar is niet altijd 

gelukkig. Bijvoorbeeld richtingvrij plan

nen, met als gevolg een instabiel scholen

patroon en het risico van etnisch eenzijdi

ge scholen. Via normering is dat in te 

dammen. Binnen zulke randvoorwaarden 

volgt de planning vervolgens wel de finan

ciering. Ab Klink heeft in dit nummer een 

interessant voorstel gelanceerd om in de 

sfeer van de media de betrokkenheid en 

keuzevrijheid te herstellen via de omroep

bijdrage: deze krijgt het karakter van een 

donatie aan een omroep naar keuze die 

erkend moet zijn en aan kwaliteitsmaat

staven (zoveel informatief, cultuur ete. ) 

moet voldoen. Ten slotte de normering de 

afnemer bepaalt en de overheid kan veel 

van de normering aan het veld overlaten, 

maar niet alles. Zie de doelstellingen van 

onderwijs, examenprogramma's en ande

re kwaliteitseisen waarop de inspectie kan 

toezien. 

Vraagsturing is geen "gemakkelijke" oplos

sing. In de driehoeksverhouding waarover 

wij het hadden moet vertrouwen worden 

gestructureerd. Dat is een kwestie van ver

antwoordelijkheid en verantwoording. 

Wat dat betekent? Er is een aantal punten 

in de discussie genoemd: er moet de 

mogelijkheid zijn dat iedereen zijn zegje 

doet bij beoordeling van de prestaties; 

transparantie; ook het voorkomen schijn

vertoningen (via beïnvloedbare cijfers); en 

waardering van professionaliteit (maar we 

moeten óók bij vraagsturing voor profes

sionals met oogkleppen oppassen; denk 

aan extreme vormen van 'wensgeneeskun

de'). 

Tenslotte nog drie extra aandachtspunten 

die naar voren kwamen in dit gesprek: 

Het is allemaal óók een kwestie van com

municatie tussen vraag en aanbod: als 

instellingen door schaalvergroting teveel 

op afstand komen te staan van de vragers, 

dan werkt de ontmoeting tussen vraag en 

aanbod minder goed. 

De overheid moet niet vanuit bureaucra

tisch gemak organisaties ertoe aanzetten 

zichzelf steeds groter maken, om alles te 

kunnen aanbieden; het is belang dat men 

verschillen over en weer kan accepteren. 

Er is een normatief kader van/voor de 

overheid nodig: niet elke vraag behoeft 

een aanbod (vgl. de ontwikkeling van 

"wensgeneeskunde"). 

Er is dus nog een hele weg af te leggen 

Natuurlijk verschilt de toepasbaarheid en voor een nieuw evenwicht is bereikt tus-

toepassing van vraagsturing per sector. De sen de drie hoeken van de driehoek. Aan 

mogelijkheid tot invoering en de maatvoe- alle drie de kanten zal weerstand moeten 

ring dienen afhankelijk gemaakt te wor- worden geboden tegen typische verleidin-

den van de provisie-logica van een sector. gen: de overheid die denkt dat de aanbie-
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ders en burgers er niks van brouwen en ze 

daarom maar bij de hand neemt; de aan

bieders - bij voorbeeld in het onderwijs -

die ouders en leerlingen nog te vaak zien 

als onnozel en die niet weten wat goed 

voor ze is; en de vragers die geen enkele 

wijsheid bij de aanbieder veronderstellen. 

Ze zullen elkaar moeten vinden als deel

genoten in één gemeenschap, die respec

teert dat er verschillen in waardenoriënta

ties zijn. De samenleving zou als los zand 

aan elkaar hangen, wanneer in onderwijs, 

zorg en cultuur blindelings marktwerking 

wordt ingevoerd. Maar als vraagsturing op 

een goede manier gestalte krijgt, is ze -

zoals Nancy Dankers het zo mooi zei - een 

breekijzer om tot humanisering van gebu

reaucratiseerde verhoudingen te komen. 




