
122 

Vraagsturing, marl{twerl{ing 

en maatschappelijl{ onderne

merschap: een bijdrage vanuit 

de ouderenzorg 
MEVR. DRS. M.E. ROMPA 

Het gebruik van de zorgvoorzieningen voor ouderen zal de komende jaren 

aanzienlijk toenemen. De consequentie van vraag sturing in de zorg is dat de 

toenemende vraag op een of andere wijze tegemoet zal moeten worden geko

men. In de optiek van Rompa, directeur van Arcares, de landelijke brancheorga

nisatie voor verpleging en verzorging, betekent vraag sturing in de zorg dat 

het kabinet twee keuzes heeft: gedeeltelijke afschaffing van het budgettair ka

der zorg en acceptatie van private financiering of meer geld voor de zorg op 

basis van een verruimd budgettair kader. Zorgaanbieders staan voor de uitda

ging om binnen hun eigen onderneming toegankelijke, doelmatige en kwalita

tief verantwoorde zorg ten behoeve van de samenleving te realiseren. Maat

schappelijk ondernemerschap met duidelijke spelregels over toezicht, her

komst en bestemming van financieringsstromen is daartoe het middel. Winst 

maken mag, onder de voorwaarde dat deze voor de realisatie van de maat

schappelijke doelstelling wordt aangewend. Een publiek debat over verant

woordelijkheden van overheid, zorgorganisatie en samenleving is daarbij vol

gens Rompa gewenst. 

De ouderenzorg staat in het teken van de toenemende vergrijzing, de individu

alisering van het aanbod, betere behandelmethoden, ontwikkelingen in de feite

lijke zorgvraag en langer uitstel van opname in residentiële voorzieningen. Alle

maal factoren die consequenties hebben voor het gebruik van zorgvoorzieningen 

door ouderen. Die veranderingen voltrekken zich nu al, maar zullen in de ko

mende jaren nog veel duidelijker zichtbaar worden'. De vooruitgang in de cure

sector leidt in veel gevallen tot een langere levensduur. Voor de ouderenzorg be

tekent dat bijvoorbeeld een toename van cliënten met gevorderde dementie en 

met hart- en vaatziekten. De individualisering van het aanbod is het antwoord 

op voorkeuren van cliënten voor bepaalde vormen van wonen, zorg, welzijn en 

dienstverlening en voor combinaties daarvan. Mensen in de derde levensfase wil

len een eigen invulling geven aan hun leven. Ze zijn dat gewend en willen onder

steund worden in het verwezenlijken van keuzes als ze zorgbehoevend zijn ge

worden. De mondiger en steeds beter geïnformeerde cliënt gebruikt zijn positie 
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om meer invloed uit te oefenen zowel op het eigen zorgproces als op de setting 

waarin de zorg geleverd wordt. Het hogere opleidingsniveau en de betere finan

ciële positie van ouderen zullen deze trend in de nabije toekomst versterken. 

Tevens verschuift het begrip ouderen en daarmee ook de doelgroep van de leden 

van Arcares. Enerzijds is er naar verwachting sprake van een toenemende groep 

ouderen van ouder dan 75 die, zoals aangegeven, in toenemende mate te maken 

heeft met dementie en hart- en vaatziekten. Anderzijds tekent zich een doel

groep afvan ouderen jonger dan 75 die in beginsel nu nog niet tot de klassieke 

doelgroep van onze leden behoren, maar die reeds wel op het terrein van wel

zijn, dienstverlening, en levensloopbestendig wooncomfort, behoefte hebben aan 

een op maat gesneden productaanbod. Het is met name ook deze groep ouderen 

die, door de bank genomen, ook financieel in staat is dit te bewerkstelligen. 

De zorgaanbieders nemen een belangrijke positie in als het erom gaat voor de 

ouderenzorg een antwoord te formuleren op deze ontwikkelingen. Het betekent 

vooral iets voor hun productontwikkeling. Hun rol daarin komt automatisch 

naar voren door de vormgeving van het maatschappelijk ondernemerschap. 

Vraagsturing het nieuwe credo 

Vraagsturing via marktwerking staat bij beleidsmakers centraal als het gaat om 

het zodanig omvormen van het huidige aanbodgereguleerde systeem dat een 

meer productgeoriënteerde aanpak mogelijk is. Een waarschuwing is echter op 

zijn plaats. Laat ik voorop stellen dat ik een groot voorstander ben van vraagstu

ring in de ouderenzorg, ervan uitgaande dat cliënten dan ook daadwerkelijk be

ter in hun zorg en maatschappelijke behoefte (wonen, welzijn en dienstverle

ning) kunnen voorzien. Ik zie ook een aantal dilemma's: hoe garanderen we een 

verantwoord niveau van zorg voor mensen die niet in staat zijn aanvullende 

diensten te kopen? Hoe komt een goed arrangement tot stand voor mensen die 

niét meer in staat zijn om voor zich zelf op te komen? Waarop hebben cliënten 

in ieder geval aanspraak? 

Het gaat dus om de collectiviteit, om het waarborgen van publieke belangen in 

termen van voor iedereen toegankelijke voorzieningen die kwalitatief van een 

verantwoord niveau zijn. Naar mijn opvatting is de verantwoordelijkheid voor 

deze collectiviteit een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, en van 

zorgorganisaties, maar ook van de maatschappij in zijn geheel. De overheid 

moet de publieke belangen borgen door middel van goede wetgeving en daarbij 

het private initiatief in ere herstellen. In dat kader verwijs ik naar de uitsteken

de bijdrage van de heer Van Leeuwen elders in deze bundel. Ik sluit me daar 

graag bij aan. Zorgorganisaties moeten zich ontwikkelen tot professionele maat-
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schappelijke ondernemingen: economische samenwerkingsverbanden waarvan 

de bedrijfsvoering op een zakelijke en meer productgeoriënteerde leest is ge

schoeid, maar waarvan de doelstelling maatschappelijk is ingebed. De maat

schappij moet de facto de aandeelhouder worden van de maatschappelijke onder

neming. 

Vraagsturing is het credo geworden als antwoord op bovenstaande ontwikkelin

gen. Sectoren als de zorg, (sociale) woningbouw, het onderwijs, de welzijnssector 

en de maatschappelijke dienstverlening maken momenteel een vergelijkbare 

ontwikkeling door in de richting van vraagsturing. Ook daar wordt de rol van de 

kritische burger meer centraal gesteld en blijkt de introductie van marktwer

king het instrument te zijn om die vraagsturing inhoud te geven. Dat moet lei

den tot meer differentiatie in het productaanbod, meer transparantie, minder 

toetredingsbarrières, en vooral vergroting van het aanbod. 

Maatschappelijl<: ondernemerschap als vehil<:el 

Wat betekent dit alles voor de leden van Arcares? Van zorgaanbieders wordt 

meer ondernemerschap verwacht, terwijl de burger deze nog steeds ziet als een 

verlengstuk van de overheid. Zorgaanbieders staan voor de tweeledige uitdaging 

om te voldoen aan de eisen die voortkomen uit de publieke opdracht om toegan

kelijke, doelmatige, maar ook kwalitatief verantwoorde zorg te realiseren, en 

daarnaast de eigen organisatiedoelen te verwezenlijken. De branche kiest daarom 

voor het maatschappelijk ondernemerschap. Een maatschappelijk ondernemer 

heeft een speciaal soort doelstelling, doordat de eigen organisatiedoelen voort

komen uit de publieke doelen waaraan de maatschappelijk ondernemer zijn be

staansrecht ontleent. Het maatschappelijk ondernemerschap komt uiteindelijk 

tot uitdrukking in de interactie met de cliënt, in het primaire proces van de or

ganisatie. In dat proces moet vraagsturing worden gerealiseerd, waarbij wordt 

rekening gehouden met publieke doelen. 

De maatschappelijk ondernemer is dus publiek gelegitimeerd. De care-business 

van maatschappelijke ondernemers bevindt zich in het publieke domein. 

Daarom hebben zij een bijzondere plicht tot publieke verantwoording en legiti

mering. Zorgaanbieders die maatschappelijk ondernemen, realiseren publieke 

doelen door een doeltreffende en doelmatige inzet van publieke middelen. Zij 

profileren en positioneren zich pro-actief en onderhouden de dialoog met be

trokken partijen. Dat zijn andere zorgaanbieders, indicatieorganen, verzeke

raars, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, cliëntenorganisaties en potentiële 

cliënten (ouderenbonden). De zorgaanbieder staat midden in de maatschappij. 

In de koers van de zorgorganisatie worden de opvattingen van de stakeholders 
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meegenomen en afgewogen. Dit vraagt inbreng van anderen en creativiteit van 

de zorgaanbieder om de inbreng tot een gewenst resultaat te smeden. 

De maatschappelijk ondernemer kan tevens inspelen op vragen naar privaat ge

financierde activiteiten. Dit hoeft een maatschappelijke inbedding van de zorg

organisatie niet in de weg te staan. Dergelijke activiteiten mogen niet ten koste 

gaan van de collectief gefinancierde zorg. Te allen tijde dient helder en transpa

rant te zijn hoe de activiteiten van de zorgorganisatie zijn gefinancierd. Zo ook 

met een mogelijke winstbestemming. Deze dient ten goede te komen aan de ver

wezenlijking van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Arcares 

stimuleert de discussie over health care governance in de branche. Het bestuur van 

Arcares heeft de commissie Wallage ingesteld, die dit najaar met aanbevelingen 

komt over de wijze waarop de leden van Arcares zich het gedachtegoed van 

health care governance het beste eigen kunnen maken. 

Transparantie vereist 

De mix publiek/privaat stelt ook eisen aan de kwaliteit van het toezicht. Activi

teiten van maatschappelijke ondernemers dienen in het licht van de publieke 

legitimiteit te worden bezien. Dit betekent dat transparantie noodzakelijk is en 

dat verantwoording moet worden afgelegd aan de stakeholders over de bedrijfs

voering. Arcares ziet het als een uitdaging om namens haar leden met de poli

tiek en met andere partijen in het maatschappelijk middenveld de discussie te 

voeren over het versterken van het zelfregulerend vermogen van de branche. Met 

onze leden verwacht ik voor de middellange termijn een discussie over de vraag 

wie in de toekomst onze leden zullen zijn. In het voorafgaande heb ik reeds een 

schot voor de boeg gegeven over mogelijke spelregels: doelstelling organisatie 

publiek gelegitimeerd; winst maken mag, maar winst dient uitdrukkelijk te wor

den aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke doelstelling. De poli

tiek heeft met het omarmen van het recente advies van de Raad voor de Volks

gezondheid en Zorg (RVZ)' aangegeven voorstander te zijn van het loslaten van 

het winstverbod op reguliere (lees vanuit de collectiviteit gefinancierde) zorgac

tiviteiten, mede in het licht van het introduceren van marktwerking in de zorg'. 

Arcares voert liever een principiële discussie over de winstbestemming. Uitke

ring aan aandeelhouders zou uit den boze zijn. Het geld dient dus terug te vloei

en naar de zorg, in feite dus naar de samenleving, die onze grootaandeelhouder 
is. 

Het creëren van ruimte voor de maatschappelijk ondernemer houdt tevens in 

dat administratieve verplichtingen in de richting van de overheid efficiënter 

worden vormgegeven. Overbodige, bureaucratische regelgeving moet verdwij-
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nen. In plaats daarvan kan één gemeenschappelijke basisregistratie ontstaan, 

waardoor informatievergaring efficiënter en betrouwbaarder is. Nu nemen in

stellingen nog deel aan allerlei (verplichte) registraties die deels identieke gege

vens bevatten en waarvan de zin soms uitermate onhelder is. Dat is tijdverspil

ling en nodeloos kostenverhogend. Verder zullen de administratieve lasten van 

instellingen beperkt kunnen worden door uitbreiding en standaardisatie van h('t 

elektronische berichtenverkeer via internet. 

De overheid 

Vraagsturing vergt van de overheid de erkenning dat de middelen die we met z'n 

allen wensen uit te geven aan zorg de optelsom moeten vormen van de preferen

ties van de individuele cliënten. Een simpele economische wetmatigheid uit de 

welvaartstheorie. Wil de omslag naar vraagsturing succesvol zijn, en derhalve 

introductie van gereguleerde marktwerking kans van slagen hebben, dan bete

kent dit dat de cliënt ook in staat gesteld moet worden om zijn vraag gehono

reerd te zien. Een typerend voorbeeld vormt het onderzoek in opdracht van het 

ministerie van Financiën naar de beheersbaarheid van vouchers (veralgemeniseer

de vorm van vraagfinanciering) in de AWBZ. Hierin wordt gesteld dat de macrofi

nanciële beheersbaarheid van vouchers primair wordt bepaald door de aantrekke

lijkheid van de voucher voor de cliënt. Deze conclusie doorvertaald naar het PCB 

(in essentie een vorm van vraagfinanciering en dus te beschouwen als een uit

werking van een voucher) betekent: hoe succesvoller het PCB, des te meer proble

men er zullen komen rondom de beheersbaarheid van de financiering ervan. 

De (potentiële) cliënt met een meer koopkrachtige vraag dan nu het geval is, zal 

deze willen effectueren en heeft ook de mogelijkheden dat te doen. Het is de 

vraag of al zijn wensen uit de AWBZ gefinancierd moeten worden. De uitkomst 

van het debat over de publiek-private mix is in dit opzicht natuurlijk heel inte

ressant. Daarnaast zal het proces van vraagsturing zeker versneld worden door 

IeT-toepassingen, technologische ontwikkelingen en veranderende huisvestings

concepten (product-innovatie). Kortom, vraagsturing leidt tot een andere zorg-, 

huisvestings- en dienstverleningsconsumptie, die past bij ons huidige welvaarts

niveau. 

Maar is dat erg? Indien deze ontwikkeling spoort met de maatschappelijke wen

selijkheid is er zelfs sprake van een stijging van de welvaart. Er zijn heel veel 

markten waar het normaal is dat omzetstijgingen als positief worden be

schouwd. Zo nog niet in de zorg. Daar hebben we een budgettair kader zorg 

(BKZ). Het Kabinet Balkenende borduurt voort op het reeds ingezette beleid van 

zijn voorganger, maar zet stevig in op marktwerking"5. Daarbij is gekozen voor 

een strakke budgetdiscipline met weinig ruimte voor extra uitgaven (lees: de 

zorg als markt mag geen extra omzet draaien). Dit verhoudt zich slecht met 
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marktwerking en in het verlengde daarvan de ultieme vraagsturing. Het Kabinet 

heeft naar mijn opvatting twee keuzes: schaf het BKZ gedeeltelijk af en accepteer 

private financiering of handhaaf het BKZ en trek gewoon meer geld uit voor de 

zorg, uitgaande van realistische ramingen. Vraagsturing is gebaat bij een duide

lijke keuze van het Kabinet. 

Ruimte voor ondernemerschap vraagt ook ruimte voor research, productontwik

keling en het verwezenlijken van innovaties. Zorgorganisaties moeten kunnen 

beschikken over nieuwe technologieën (domotica). Innovatie heeft echter ook te 

maken met transformatiemogelijkheden van het vastgoed. Veel organisaties zit

ten letterlijk vast aan hun bezit. Arcares pleit voor meer ruimte binnen de regel

geving om die organisaties in staat te stellen de functionaliteit van het vastgoed 

te vergroten. De kwaliteit van de woonvoorziening bepaalt voor de moderne 

cliënt in niet onbelangrijke mate de kwaliteit van het totale product. 

Ondernemen gaat onherroepelijk gepaard met het nemen van risico's. Vraagstu

ring, en in het verlengde hiervan marktwerking, vraagt om ondernemen en dus 

ook om het nemen van risico's. Zorgorganisaties moeten in staat worden gesteld 

om voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om zich tegen dergelijke risi

co's te wapenen. Overigens is het eigen vermogen van een instelling, in tegen

stelling tot hetgeen vaak wordt beweerd, nadrukkelijk niet te beschouwen als 

dood geld. Eigen vermogen is naast vreemd vermogen één van de financierings

bronnen voor de activiteiten van een organisatie. 

Daarnaast vragen we van de overheid een principieel antwoord op de vraag waar 

de verantwoordelijkheden liggen en wie waarop aanspreekbaar is. Beheersing 

van het proces via output en prestaties vraagt een ander type wetgeving dan de 

situatie waarin het proces via de input (prijs en volume) wordt bewaakt. Ook de

regulering en herstel van het privaat initiatief betekenen een andere overheids

rol. Daarnaast zal in het gedrag van zorgaanbieders verandering moeten optre

den. Uiteraard parallel aan een grotere transparantie, zowel in de bestuurlijke 

organisatie als in de bedrijfsvoering, met een grote nadruk op het zelfregule

rend vermogen van de branche. Borging van publieke belangen in termen van 

kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid is een zaak van de overheid via ex

tern toezicht (wetgeving), maar ook van de branche en de maatschappij als ge

heel. Zelfregulering en het governance-vraagstuk spelen hierbij een belangrijke 

rol. Graag wil Arcares met de politiek daarover de discussie aan. Hierin staat zij 

niet alleen. Veel maatschappelijke ondernemingen, die opereren in een soortge

lijke setting (woningcorporaties, organisaties voor maatschappelijke dienstverle

ning en welzijn, opleidingsinstituten), hebben dezelfde wens. 
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In het licht van het bovenstaande is een publiek debat over maatschappelijk on

dernemerschap naar mijn mening zeer gewenst. Hierbij moet het vooral gaan 

over de wederzijdse verantwoordelijkheden van respectievelijk de overheid, de 

(zorg)organisatie en de maatschappij voor de realisatie van publieke doelstellin

gen die ten grondslag liggen aan het maatschappelijke product zorg. 

Noten 

1. Arcares, Ruimte voor Zorg. Ambities van Arcares 2001-2004 (Utrecht 2000) 

2. De RVZ is een adviescollege van de Regering op het terrein van de beleidsad

visering voor de gezondheidszorg in het algemeen (zie voor een overzicht 

van adviezen www.rvz.net). 

3. Winst en Gezondheidszorg, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2002. 

4. (Vervolg)nota Vraag aan Bod, Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer 

d.d. 15 april 2002. 

5. Strategisch Akkoord CDA, LPF en VVD, d.d. 4 juli 2002 
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