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Waarom lul<l<en grootschalige 

d . . ? veran er1ngen n1et . ........ . 

MEVR. DRS. L.H.J.M. DANKERS 

In de gezondheidszorg kunnen wei degelijk grootschalige veranderingen wor

den doorgevoerd maar dan moet wei eerst een einde worden gemaakt aan de 

hindermacht van "de overheid." Over een jaar of acht kan er heel vee! bureau

cratie zijn weggesneden, en kan de mens weer centraal staan in de zorg die 

dan vee! meer vraaggestuurd zal zijn. 

Meestal wordt verwezen naar de sterke lobby van het commerciele bedrijfsleven 

of het maatschappelijk middenveld als de vraag aan de orde is waarom groot

schalige veranderingen in Nederland moeilijk tot stand komen. In de gezond

heidszorg komen we beiden volop tegen. Commerciele bedrijfsbelangen vinden 

we bij verzekeraars, in de farmacie, bij producenten en leveranciers van al!erlei 

producten zoals medische apparatuur, hulpmiddelen, instrumenten en a! wat 

nodig is om de verblijfsfunctie van een instelling uit te kunnen voeren. Ook vin

den we vee! maatschappelijk middenveld in ons zorgstelsel. lnstellingen die zorg 

verlenen zijn immers private organisaties en de meeste beroepsbeoefenaren zijn 

zelfstandige ondernemers. In aile sectoren van de gezondheidszorg kom je dan 

ook koepels tegen van instellingen, organisaties, beroepsgroepen, vakbonden en 

- tegenwoordig- clienten en patienten. Sommigen noemen bet de keerzijde van 

bet zo geprezen poldermodel: de overheid probeert met aile belangen rekening 

te bouden en blijft zo lang praten met a! die organisaties dater niet vee! tot 
stand komt. 

Wat op grond van mijn persoonlijke ervaringen ecbter bet meest wordt onder

scbat is de hindermacht binnen dat ene woordje 'overheid'. Een woord dat heel 

vaak in de mond wordt genomen alsof bet om een organisatie of een be lang 

gaat. Maar als we dat goed in kaart brengen, komen we werelden van blokkeren

de macbten tegen, zowel in bet politiek bestuur als in de veelbeid van ambtelij
ke diensten. 

In bet onderbavige artikel zal ik de hindermacbt van 'de overbeid' bescbrijven, 

die ik via ervaringsleer heb ontmoet, als 'dader' en als 'slacbtoffer', als directeur 

van een bedrijf, coordinator van een bedrijfstakorgaan, raadslid, wetbouder en 

kamerlid. Door die ervaringen ben ik tot de conclusie gekomen dat de grootste 

bindermacbten zitten in bet bureaucratisme en bet spreekwoord "bet bemd is 
nader dan de rok". 
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Ik begin met het beschrijven van twee ervaringen uit mijn jongere Ieven als voor

beeld van beide elementen uit deze stelling. De lezer kan dan in mijn latere 

betoog zien wat voor soort situaties of processen ik bedoel. 

Voorbeeld van bureaucratisme op ldeine schaal 

Hoe zaken fout kunnen !open merkte ik al vroegtijdig in de jaren zestig, toen 

mijn vader als directeur van ons touringcarbedrijf op een gemeente mopperde, 

die de rekeningen voor het schoolvervoer almaar niet betaalde. Soms liep het 

bedrag vele maanden op. De afdeling financien zei bij telefonische navraag dat 

het niet aan hen lag en verwees daarbij naar de afdeling onderwijs. De afdeling 

onderwijs beweerde meestal het omgekeerde, omdat zij de facturen hadden afge

tekend en doorgestuurd. Toch liep het steeds weer mis en iedereen kan zich 

voorstellen hoe mijn vader reageerde wanneer hij voor het bedrijf een vergun

ning van die gemeente moest hebben en te horen kreeg "dat de aanvraag niet in 

behandeling zou worden genomen wanneer niet tevoren de leges waren 

betaald". Dat ging dan om een bedrag dat slechts in tienden van promillages van 

de schuld van diezelfde gemeente uit te drukken was. Na een gezamenlijke 

speurtocht waarbij ik als student ingeschakeld werd, ontdekten we het pro

bleem: wanneer de vervoersroosters veranderden als gevolg van gewijzigde leer

lingenaantallen, dan werd uiteraard een nieuwe offerte gemaakt. Vaste interne 

procedure bij de gemeente was dat de afdeling financien aileen maar rekenin

gen betaalde, die gebaseerd waren op collegebesluiten waarbij de opdracht was 

verstrekt. Die l<Wamen meestal pas tegen het einde van het schooljaar omdat de 

offerte een lange weg door de gemeentelijke organisatie moest afleggen: de afde

ling onderwijs had advies nodig van de (gemeentelijke) zwembaddirectie en de 

afdeling sport (die over de gymzalen ging) alvorens het advies aan Ben W kon 

worden geformuleerd. Tevens moest advies van de politie worden ingewonnen in 

verband met de voorgenomen te rijden routes (in samenhang met de vergun

ningverlening) en ga zo maar door. Daarna l<Wam nog de procedure open neer 

naar het college. Intussen stuurde mijn vader de rekeningen conform de werke

lijke situatie, welke door de afdeling onderwijs ook werden goedgekeurd en afge

tekend, maar niet werden betaald omdat de afdeling financien dat noodzakelij

ke besluit van het college (nog) niet had. Na een indringend gesprek hierover 

bleek het niet mogelijk om de procedure op zich in te korten. Kennelijk werd het 

advies van elke afzonderlijke dienst en afdeling van belang geacht. Toch bleek 

uiteindelijk een en ander pragmatisch op te lassen: de afdeling financien mocht 

wel voorschotnota's betalen. Het spreekt voor zich dat mijn vader vanaf dat 

moment nog maar een keer per jaar een (af)rekening stuurde en voor het overige 

aileen nog voorschotnota's. 
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Voorbeeld van 'het hemd is nader dan de rol<', van individuele 
afWegingen 

In het personenvervoer per autobus was (als onderdeel van administratieve bal

last) voor elke "onregelmatige" vervoersbeweging met passagiers tevoren toe

stemming nodig van de rijksverkeersinspectie. De wet met bijbehorende lagere 

regelgeving, evenals de aanvraagformulieren, dateerde uit 1939. Daarop moesten 

zoveel vragen beantwoord worden (aard van het gezelschap, doe! van de rit, wie 

bestelt en wie betaalt, via welke route heen en terug) dat het volstrekt in strijd 

zou zijn met het groeiend respect voor de privacy om die vragen daadwerkelijk 

aan de klant voor te leggen. Dus je maakte er maar wat van, want de wet moest 

worden uitgevoerd en de toestemmingsbewijzen volledig ingevuld worden aan

gevraagd, anders werden ze niet in behandeling genomen. Onze medewerkers 

verzonnen de nodige varian ten, waarbij ook wei eens gelachen werd. Zoals: wat 

vul je in bij 'doe! van de rit' als een eerbiedwaardig gezelschap pas om 04.00 uur 
uit Amsterdam terug wil? 

Mijn vader had eind jaren zestig een afspraak weten te maken met een kamerlid 

dat zich met vervoer bezighield (ambtenaren verwezen steeds naar de politiek). 

Hij was best nerveus en vroeg mij mee te gaan omdat ik als student met moeilij

ke woorden uit de weg kon. Het gesprek liep aardig, maar de slotzin van dat 

kamerlid vergeet ik nooit: 'Mijnheer Dankers, u heeft helemaal gelijk, het is 

waanzinnig. Maar het is politiek niet interessant, dus u begrijpt dat ik daar mijn 

nek niet voor uitsteek.' Mijn vader begreep het niet en zijn tot dan toe grate 

respect voor "de politiek" was in een klap aan diggelen. 

Toen ik later directeur was van het bedrijf ging ik verder met de strijd. Want het 

blijft formeel fraude om die formulieren a! fantaserend in te vullen. En het is 

waanzin dat ik van de uitvoerend ambtenaar van de verkeersinspectie een tele

foontje krijg: 'Ik zie datu een nieuwe medewerker heeft. Wilt u haar vragen wat 

meer varia tie aan te brengen in het blokje 'aard van het gezelschap'. Zij schrijft 

steeds 'buurtvereniging' en dat valt zo op in uw statistieklijsten (behalve toe

stemming vooraf moest er ook registratie achteraf zijn). Naast dit alles speelden 

natuurlijk de kosten van die onzin: twee administratieve formatieplaatsen; ten

minste een dag per week op een neer naar de inspectie omdat het per post niet 

gegarandeerd tijdig heen en weer kwam (zonder toestemmingsbewijs op weg 

betekende risico van verbalisering of niet verder mogen rijden); per bewijs de 

leges, die fors opliepen toen de overheid kostprijzen ging doorberekenen. Maar 

proefprocessen kregen we niet uitgelokt. Oat moest beginnen met een beroeps

gang tegen een afgewezen toestemming. De inspectie mocht een aanvraag voor 

een rit met bijvoorbeeld voetbalsupporters pas 6 weken tevoren in behandeling 

nemen (voor het geval het openbaar vervoer met extra diensten zou komen wat 

een van de mogelijke afwijzingsgronden was). Een beroepsgang duurde mini-
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maal 6 tot 8 weken. Aan een inhoudelijke uitspraak kwam men derhalve nooit 

toe omdat "inmiddels het belang vervallen was" (de datum van de voorgenomen 

rit reeds gepasseerd). Voordat ik mijn betoog hervat, meld ik nog ter lering ende 

vermaak dat ons bedrijf in 1986 een verbaal van fl. 150,- moest beta! en omdat 

een autobus in Rotterdam was gesignaleerd (de passagiers vroegen de chauffeur 

om via de 'molenroute' terug te rijden vanuit Amsterdam) terwijl op bet bewijs 

van toestemming stond dat via Utrecht zou worden teruggekeerd. In 1988 werd 

de wet tenslotte gewijzigd en de minister constateerde in de Memorie van 

Toelichting dat slechts 1 op de 100.000 aangevraagde toestemmingen werd afge-

we zen. 

Als macro-econoom in opleiding kon ik mijn voordeel doen met punt 1. In het 

vak Open bare Financien doceerde prof. Th. A. Stevers een blok colleges 'rollen

spel' om aan te tonen dat de overheid veel geld aan bureaucratie verspilde en de 

financien nooit zo goed in de greep zou kunnen krijgen als bijvoorbeeld een 

concern in de vrije markt. Kortweg was de kern van de theorie: mensen gedra

gen zich individueel naar de economische wet om met gegeven middelen zoveel 

mogelijk te bereiken of een gesteld doel met zo weinig mogelijk inspanningen. 

Ieder wil in de eigen functie goed presteren. Bij een bedrijf is dat binnen een 

algemene doelstelling. Bij de overheid heeft het tegendraadse werkingen omdat 

elke bestuurslaag (vaal< ook nog via het afleggen van een eed) zich vooral richt 

op de eigen doelen. De Minister van Financien en zijn departement kijken vooral 

naar 's rijks kas. De provincie of gemeente zal als uitvoerder van door de lande

lijke overheid betaalde rijksregelingen het geld gemakkelijker uitgeven dan wan

neer de inwoners het moeten opbrengen via de eigen heffingen. Omdat het 

boekhoudsysteem van de overheid niet bedrijfsmatig is, blijven de kosten van dit 

soort processen en die van de bureaucratie onzichtbaar. Dus is er weinig drang 

tot veranderen. Sommigen beweren dat bureaucratie als hierarchisch aanstu

ringssysteem nu eenmaal onvermijdelijk is in grote organisaties. Denkfout daar

bij is dat grate bedrijven (dreigen) failliet (te) gaan als ze te zeer bureaucratise

ren, terwijl dat bij de overheid niet zo is: die verhoogt de belastingen. Dus het is 

vee! moeilijker om orde op zaken te stellen in overheidsfinancien. 

In werkcolleges moesten wij schattingen maken van 'indirecte bureaucratische 

kosten', die in de begrotingen van de overheden niet direct terug te vinden 

waren. Als het al zo moeilijk is om zaken binnen een gemeente langs de ambte

lijke burelen te krijgen (voorbeeld 1) hoe ingewikkeld zou het dan niet worden 

als er tangs verticale lijnen ook nog andere overheden bij bepaalde dossiers of 

beleidsterreinen betrokken waren? De geschatte kosten op gemeentelijk niveau 

moeten dan wel in het kwadraat vermenigvuldigd worden per volgende 

bestuurslaag, eerst voor de provincies en daarna voor het rijk- de vierde 
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bestuurslaag was toen nog niet ontwikkeld -. Uit de berekeningen l<Wamen 

schrikbarende bedragen naar voren die door de Nederlandse belastingbetaler bij

een gebracht moesten worden voor overbodige, soms zelfs onzinnige uitgaven. 

Bovenstaande ervaringen schilder ik om twee redenen. Ten eerste vanwege mijn 

vraag: als het al zo moeilijk is om een klein onderdeel van de Wet Personen 

Vervoer in een betrekkelijk overzichtelijk geheel (enkele honderden bedrijven, 

een inspectie, een departement, een bestuurslaag) te wijzigen, hoe moet het dan 

als je het zorgstelsel grootschalig wilt wijzigen omdat clienten en patienten 

steeds meer in de lmel raken? Ten tweede opdat niemand zich direct aangespro

ken hoeft te voelen. Het is allang geleden en op een heel ander terrein dan de 

gezondheidszorg. 

Maar indirect hoop ik wel dat mensen de schoenen aantrekken die hen passen. 

Want natuurlijk kan iedereen die op welke plek dan ook in de gezondheidszorg 

actiefis, als client ofverzorgende, als zelfstandig arts, ambtenaar, politicus of 

directeur, dezelfde soort verhalen vertellen. Betreurenswaardig daarbij is dat die 

verhalen van vandaag de dag zijn. Sterker nog, het wordt steeds erger als we 

naar de laatste jaren kijken: het aantal nieuwe instituten dat in het leven is 

geroepen; de talloze hulpconstructies die er bij zijn gehaald om de wachtlijsten 

te bestrijden (zowel binnen de overheid als in 'het veld'); de vele onderzoeksbu

reaus die kennelijk nodig zijn omdat de politiek vandaag de dag aileen op grond 

van 'harde' gegevens besluiten durft te nemen; het zoeken naar steeds verfijnder 

uniforme 'registratiesystemen' van alle handelingen van de werkers in de zorg; 

en ga zo maar door. 

In 1998 heb ik eens precies laten uitzoeken hoe een procesgang loopt wanneer 

een ins telling nieuwbouw wil plegen of ingrijpend wil verbouwen. Men heeft 

dan met alle bestuurslagen te maken (de gemeente voor de bouwvergunning, de 

provincie voor het streekplan, het rijk voor de vergunning en het geld) en met 

talloze colleges of diensten die adviezen moeten uitbrengen. Het stroomschema 

op een A4 maakte onmiddellijk duidelijk dat het niet anders kan dan dat het 

jaren duurt voordat men van start kan gaan. Als het dan eindelijk zo ver is, zijn 

de tekeningen meestal wat verouderd of de inzichten in goede bouw van zieken

huizen ofverpleeghuizen weer veranderd. Tijdens de uitvoering probeert men 

nog zoveel mogelijk daaraan aan te passen zonder weer vooraan in de ambtelijke 

molen te beginnen (wat formeel wel moet). Als dan later de nodige rechtmatig

heidsonderzoeken plaatsvinden, worden talloze procedurefouten ontdekt. Dat 

de regelgeving dit zelf oproept, wordt er dan niet bij vermeld. Enige tijd later in 

een debat in de Tweede Kamer hoor je vervolgens de minister de boude uit

spraak doen: '80% van de ziekenhuizen pleegt zwartbouw'. Ik schoot in de lach 

toen ik minister Borst dat hoorde zeggen, het was een grappig vertekende beeld-
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spraak. En ik moest denken aan de Oostbloklanden, waar wij na een inbraak in 

een touringcar nooit de voor onze verzekeraar vereiste verklaring van de politie 

konden krijgen onder het gezegde gold: 'in ons land bestaat geen criminaliteit'. 

In beide gevallen wordt de werkelijkheid geweld aangedaan. In de 

Oostbloklanden was wel degelijk criminaliteit en ziekenhuizen worden Ileus niet 

voor 80% met zwartwerkers gebouwd. Beide uitspraken brachten mij een boekje 

in herinnering dat elke eerstejaarsstudent economie moest lezen: 'How to lie with 

statistics'. 

Voorspelbaar is daarom wat nota's als Zicht op Zorg of de voorgenomen Wet 

Exploitatie Zorginstellingen aan verdere bureaucratisering en stuurloosheid op 

zullen roepen, ook of misschien wel juist qua kosten. De meest onzinnige kosten 

van de bureaucratie blijven onzichtbaar, dus buiten het blikveld van de politici 

die de verandering in gang moeten zetten. We krijgen als kamerleden steeds 

meer cijfers aangereikt, waardoor de schijn van exactheid toeneemt maar waar

van de betrouwbaarheid afneemt over water nu werkelijk speelt. Alles is geba

seerd op (in automatische systemen) verwerkbare modellen. Heel vee! cijfermati

ge input in de modellen is gebaseerd op aannames en schattingen. En de criteria 

wijzigen steeds als de eerste uitkomsten niet zo gunstig lijken voor het zittende 

regime (van een afdeling, een instelling, een provincie, een dienst, een departe

ment, een minister). 

Daarbij komt dat de diverse bestuurslagen met elkaar in de slag zijn wie het 

grootste aandeel in de bevoegdhedenstructuur krijgt. De lobby's van het IPO en 

de VNG behoren tot de machtigste in hetland omdat ze ook via interne partijpo

litieke kanalen intensiefkunnen werken. Elk van die bestuurslagen is in zichzelf 

weer zeer gedifferentieerd naar cultuur, aantallen inwoners en financiele moge

lijkheden. Hoe moet dan de landelijke overheid, die rekening moet houden met 

Europa, voor alle beleid tenminste meer dan twee departementen nodig heeft

aldan niet op grand van externe adviezen en onderzoeken -,en die te maken 

heeft met vee! belangenbehartigers vanuit allerlei invalshoeken, een grootschali

ge verandering in gang zetten? Zeker als de politiek tot op het bot verdeeld is en 

blind wil blijven voor de onzinnige bureaucratie, waarvan ze het te moeilijk 

vindt om er de tanden in te zetten? 

We mogen ons niet tevreden stellen met de dooddoener dat 'we nu eenmaal moe

ten leren Ieven met het feit dat elk departement zijn eigen wetgevingscultuur 

kent'. Als wij werkelijk dienaar van het volk will en zijn, ons will en inzetten voor 

de mensen in ons land die lijden aan ziekte of beperkingen, dan moe ten wij als 

politici een einde maken aan de waanzinnige bouw van (automatische) systemen 

waarin mensen zich almaar moeten zien te voegen. Bureaucratie is een zichzelf 
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versterkend monster dat bestreden moet worden. 

Zeker op het terrein van gezondheidszorg en welzijn is dit van belang. Steeds 

meer is mogelijk dankzij wetenschappelijke ontwikkelingen. Er zijn steeds betere 

specialismen op allerlei terrein, van ingewikkelde operaties via goede medicatie 

tot effectieve drugshulpverlening. Technisch is het mogelijk dat mensen met 

zelfs de meest ingewild<elde beperkingen een goed zelfstandig Ieven kunnen lei

den. Maar de blokkerende machten om zover te kunnen komen, zijn geworden 

tot onneembare vestingen. remand met tysieke handicaps die zelfstandig wil 

wonen moet Ianger dan 5 jaar, soms 10 jaar wachten. Want woningbouw gaat 

via contingenten en daarover worden gemeenten en provincies het lang niet 

eens. Een goede financiering van woonzorgcentra die betaalbaar zijn voor men

sen met een smalle beurs struikelt a! bijna 10 jaar over gevechten tussen de 

departementen van VWS en VROM over de toerekening van de kosten van over

dekte gangen of een recreatieve ruimte. En in de hulpverlening zijn er onder

hand zoveel contra-indicaties om bij een bepaalde tak van specialisme terecht te 

kunnen dat mensen vaak lang van hulp verstoken blijven. Als je dub bel gehandi

capt bent, dan wei een heldere diagnose ontbreekt ofhet nu om een tysieke dan 

wei verstandelijke beperking gaat, ben je jaren kwijt omdat de sectorale orde

ning nu eenmaal op tysieke dan wei verstandelijke beperkingen gericht is. 

Dit kan zo niet Ianger in een tijd dat de vergrijzing het beroep op de zorg zal 

doen toenemen, dat de Europese grenzen open gaan voor vrij verkeer van perso

nen en goederen, dat patienten en clienten terecht mondig zijn en tenminste 

opkomen voor hun privacy en hun recht om het Ieven naar eigen inzichten te 

Ieven. Het kan ook niet Ianger in een tijd dat de kosten en efficiency een steeds 

bepalender rol vervullen in de besluitvorming over de gezondheidszorg terwijl 

tegelijkertijd de kosten van het bureaucratisme toenemen maar verborgen blij

ven in de groeiende stapels cijfers. 

Wat ik persoonlijk het belangrijkste vind: het kan zo niet Ianger als wij als CDA 

onze doelstellingen en idealen waar willen maken van een menselijke maat, van 

respect en wederkerigheid in de gezondheidszorg, van pluriformiteit en keuze

vrijheid voor mensen, van een goede arbeidsomgeving, van hulp voor mensen op 

het moment dat deze nodig is. 

Grootschalige veranderingen kunnen heus wei doorgevoerd worden mits we een 

oplossing vinden voor de belangrijkste hindermacht, namelijk dat mensen voor

al kijken naar de eigen positie, de positie van de eigen afdeling, de eigen instel

ling, de eigen bestuurslaag, etc. Gelukkig heeft mijn ervaring ook geleerd dat we 

heel vee! kunnen veranderen wanneer we aile partijen kunnen binden op een 

uitgangspunt en doelstelling: het gaat om de patient, de client en om de vraag 

hoe deze het best, het snelst, naar keuze en het meest eenvoudig geholpen kan 

worden. 
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Mijn overtuiging is dat we haalbare veranderingsprocessen in gang kunnen zet

ten om over een jaar of acht heel wat bureaucratie weggesneden te hebben en 

mensen weer het gevoel te geven dat ze er toe doen, of ze nu patient zijn ofwer

ken in de zorg. Die processen gelden de belangrijkste actoren in de gezondheids

zorg: 

1. De keuzevrijheid van patienten en clienten herstellen door persoonsgebonden 

financiering van langdurige zorg en de positie van hun organisaties versterken; 

2. De instellingen ontketenen van de talloze voorschriften op alle aspecten en 

onderdelen van hun bedrijf, waardoor zij machteloze uitvoeringsorganisaties 

werden in plaats van zorgondernemingen waarbinnen het om mensen gaat; 

3. De verzekeraars weer meer afhankelijk maken van de verzekerden, de chen

ten, in plaats van steeds meer uitvoerder te zijn van overheidsregels; 

4. De overheid weer rich ten op haar kern taken, namelijk het toezicht op de kwa

liteit van de gezondheidszorg en de toegankelijkheid daarvan voor iedereen; 

5. Als dan ook nog gewerkt gaat worden op basis van reele kostprijzen, dan wor

den de kosten transparant en weten we wie waaraan het geld uitgeeft. 

In de fractienota 'Naar meer menselijke maat in de gezondheidszorg' is dit alles 

uitvoerig uiteengezet. Om de mens weer centraal te stellen in de zorg is nog een 

hele weg te gaan, maar ook een wereld te winnen. 

Mevr. drs. L.HJ.M. Dankers is lid van de CDA-Tweede Kamerfractie. 
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