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Maatschappelijk ondernemen. R.L.M. Scheerder vindt het maar niks. Modieus. 

Holle kreten. Een containerbegrip. Een willekeurige mix van private en publie

ke elementen. Scheerder maakt er een karikatuur van. Maatschappelijk onder

nemen in de zorg houdt in dat een zorginstelling gevoed wordt door patii:~n

ten, personeel (medici en ondersteunend personeel), belangengroepen, overhe

den en politiek. Er moet sprake zijn van ondernemingszin die ten goede komt 

aan de maatschappij. De overheidsbemoeienis is te gedetailleerd en dat tast 

de kwaliteit van de zorg aan. Het bureaucratisme - zie het artikel van Dankers 

in dit nummer - is ten koste gegaan van de kwaliteit van de zorg. 

Maatschappelijk ondernemen is niks vaags. Elders in dit nummer is door 

onder anderen de Waal, BalkenendefDolsma en Lemstra heel precies en helder 

beschreven hoe noodzakelijk en onvermijdelijk het is om 'maatschappelijk 

ondernemen' in de zorg te stimuleren. Scheerder heeft meer affiniteit met een 

alomaanwezige sturende overheid en is blijkbaar niet in staat dat te relative

ren. Ik noem vier punten van verschil. 

Allereerst zal de te overheersende en te sturende werking van de centrale over

heid en een verstatelijkt middenveld, inderdaad ook het College Tarieven 

Gezondheidszorg van Scheerder, op de schop moeten. Het zijn mensen en hun 

verbanden die de maatschappij maken. Daar moet het primaat liggen. 

Natuurlijk heeft de overheid haar rol, maar ze moet de ruimte Iaten aan andere 

belanghebbende partijen. Wanneer zaken beter en sneller op een lager niveau 

georganiseerd kunnen worden dan moet dat mogelijk zijn: subsidiariteit en zelf

regulering. Het CDA is bezig dat uitgangspunt systematisch uit te werken. 

Tussen al z'n tirades door grijpt Scheerder daar ook al naar als hij het heeft over 

gedragscodes. Natuurlijk belandt de overheid niet op de schroothoop. Zij heeft 

alleen haar eigen specifieke rol: faciliteerder, toezichthouder (dus sector houdt 

controle niet in eigen hand, waar Scheerder bang voor is!) en kwaliteitsbewaker. 

En bij dat laatste behoort nadrukkelijk ook het garanderen van een goede zorg

voorziening voor iedereen. De overheid mag zich de verschraling in de zorg van 

de laatste jaren aanrekenen. En de bal terugspelend: zal Scheerders 'helder 
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nationaal systeem' aileen maar zegeningen brengen?. 

Het is niet zo vreemd dat het CDA de vraagsturing - mijn tweede punt - stevig 

omarmt. Daarvan mag verwacht worden dat er meer initiatief zal komen te lig

gen bij mensen en hun verbanden. Niet in de twee torens van minister Borst en 

bij allerlei daar formeel niet en materieel wei aan vasthangende organen, insti

tuten en verlengstukken dient bepaald te worden wat in 'zorg-land' moet gebeu

ren, maar door direct belanghebbenden. Misschien zouden sommige zorginstel

lingen ook vee! beter als een soort vereniging, een cooperatie eventueel, kunnen 

worden georganiseerd; en moet toegejuicht worden dat patientenorganisaties en 

de consumentenbond zich actief gaan bemoeien met de kwaliteit van de zorg. 

Dat is wat het CDA wil: dat het particulier initiatief sterk komt te staan ten 

opzichte van grote partijen als zorgverzekeraars. 

Op de derde plaats mag verwacht worden dat verplaatsing van macht naar het 

particulier initiatief ertoe zalleiden dater weer meer oog komt voor 'de 

menselijke maat'. De overheid heeft jarenlang schaalvergroting gestimuleerd die 

feitelijk weinig heeft opgeleverd. De schaalvoordelen zijn vaak vies tegengeval

len. De persoonlijke noot is in veel gevallen naar de achtergrond verdwenen. In 

het onderwijs en het openbaar bestuur hebben we inmiddels genoeg slechte 

ervaringen. Gelukkig zijn er nog steeds zorginstellingen in Nederland die deze 

beperkte omvang koesteren. Een kleine omvang sluit samenwerking toch niet 

uit? 

Ten vierde en tenslotte zijn private initiatieven in de zorg vanuit het perspectief 

van maatschappelijk ondernemen niet verdacht. En natuurlijk hebben we het 

hier niet over 'Amerikaanse toestanden', over een experimenterende kwakzalver 

in een ouwe garage of een luxueuze villa in de bossen voor de Upper Ten. Neen, 

we spreken hier over aanvullende of vervangende zorg voor mens en die het geld 

ervoor (over) hebben. Scheerder zet vraagtekens bij marktwerking, omdat niet 

bewezen is dat dit leidt tot kostenbeheersing. Inderdaad, maar het omgekeerde 

is evenmin aangetoond. Overigens moet marktwerking niet uitgelegd worden als 

harde commerciele product managers die de zieken-markt afstropen. Het CDA 

bepleit in deze een maatschappelijke onderneming. Een binnen het privaat 

krachtenveld opererende instelling die net iets zakelijker opereert dan bij de 

huidige ziekenhuizen vaak het geval is en niet vastgeketend ligt aan overbodige 

regelgeving. Niks mis met private initiatieven, zolang de basiszorg gegarandeerd 

blijft, niemand buiten de boot valt en het kwaliteitstoezicht adequaat is. 

Eveneens in bijvoorbeeld de onderwijssector is sprake van een basisvoorziening 

die goed is en voor alle mensen toegankelijk. Daarnaast kan iedereen zich op 

1001 manieren tegoed doen aan extra onderwijs in allerlei varianten, zolang ze 

maar betalen. En nogmaals, wanneer de randvoorwaarden en controle goed zijn 

georganiseerd, kunnen private initiatieven een adequate aanvulling zijn en 

mogelijk een oplossing voor knelpunten. Dan staan private initiatieven echt niet 
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voor harde marktwerking of extreme winstfixatie. Het is ook een logisch gevolg 

van de drie hierboven genoemde pun ten van minder overheid, meer vraagstu

ring en menselijke maat. 

Maatschappelijk ondernemen, ook, juist, in de zorgsector verdient de aandacht. 

De waarschuwingen van Scheerder moeten gehoord worden, maar dat mag niet 

afleiden van het belang van 'maatschappelijk ondernemen'. Het CDA moet 

eraan vasthouden, omdat het een krachtige anti-bureaucratische onderstroom 

aanboort die past bij zijn ideologie van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen 

kring. Laat het CDA er vooral voor zorgen dat het geen holle kreet wordt en licht 

brengt in de schemerzone van het centralisme van de overheid en het verstate

lijkt middenveld. 

Frank A.M. van den Heuvel is werkzaam bij Rabobank Nederland 
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