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De maatschappelijl{e onder

neming in de gezondheids-

zorg 

PROF.MR.DR. J.P. BALKENENDE EN G. DOLSMA 

Een duurzaam, toekomstbestendig en solidair stelsel dat voor iedereen de 

zorg biedt die nodig is. Dat kan aileen als de eenvormigheid en centrale plan

ning doorbroken wordt. Dan ontstaat er ruimte voor creativiteit en nieuwe 

initiatieven voor zorg op maat. Maatschappelijke ondernemingen kunnen 

hierin een belangrijke rol spelen. Dat betekent een terugtreden van de over

heid als het gaat om planning en rechtstreekse bekostiging. Maar het betekent 

ook het herstel van de pluriformiteit en keuzevrijheid en een vermindering 

van afhankelijkheid van bureaucratie en beschikbaarheid. 

Nederland beleeft een tijd van economische voorspoed. De meevallers op de 

Rijksbegroting !open in de miljarden. Ook de meeste huishoudens gaat bet 

financieel gezien goed. De economische groei is zo hoog dat vacatures lang 

openstaan of niet vervuld kunnen worden. Een van de kenmerken van de huidi

ge economie is globalisering, versneld door de informatie- en communicatietech

nologie. Bedrijven opereren meer en meer op een internationale markt. 

Economieen van verschillende Ianden zijn met elkaar vervlochten; financiele 

belangen zijn mondiaal geworden. 

Binnen deze maatschappelijke en economische omgeving zien we dat de over

heid in Nederland enerzijds kiest voor privatisering en commercialisering van 

(voorheen) staatsbedrijven of overheidsdiensten. Zo zijn verschillende onderde

len van de nutssector (gas, telecom, elektriciteit) omgezet in ofverkocht aan pri

vate commerciele bedrijven. Anderzijds versterkt de overheid haar greep op sec

toren die voorheen privaat en niet-commercieel waren. De bedrijfsverenigingen 

werden eerst uitvoeringsorganisaties en worden nu genationaliseerd. De gezond

heidszorg, nog steeds voor het overgrote dee! private organisaties, wordt voor 

een groot dee! gepland, geregeld en gebudgetteerd door de overheid. Voor de 

woningcorporaties dreigt een flinke versteviging van de greep van de overheid. 

Voor sommige producten of diensten kan de mondige burger dus kiezen tussen 

verschillende commerciele bedrijven. Voor andere producten of diensten is van 

keuzevrijheid geen sprake meer, omdat men daarvoor aileen bij een overheids

uitvoerder terecht kan. Juist deze laatste ontwikkeling, de claim van de overheid 
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~~ Uitgangspunt 

van een herbezin-

ning op de verant-

woordelijkheidver-

deling in de samen-

leving is dat de 

wensen van burgers 

(weer) centraal 

lmmen te staan. 

op de zorg, leidt tot de huidige problemen. Schaarste, wachtlijsten en bureaucra

tie hebben tot gevolg dat er voor mensen die het zich kunnen veroorloven, com

merciele alternatieven gaan ontstaan. 

Deze beide ontwikkelingen -- groei van de besteding bij commerciele bedrijven 

ten gevolge van de economische groei en overheidsbeleid en een uitbreiding van 

het publieke domein- gaan ten koste van de private, niet-commerciele maat

schappelijke instellingen, het burgerinitiatief. Als het daarbij blijft, verschraalt 

het maatschappelijk Ieven. Dan doemt voor Nederland het beeld op van eenvor

migheid, waarin mensen individueel en met anderen steeds minder over hun 

omgeving te zeggen hebben. Dat is een onwenselijke ontwikkeling. In deze bij

drage wordt een alternatiefvoorgesteld dat een versterking van de (kwaliteit en 

het primaat) van de samenleving betekent. 

In het kort kan dit alternatief omschreven worden als het scheppen van ruimte 

voor zelfstandig en onafhankelijk functioneren van maatschappelijke onderne

mingen. Op zichzelf is het fenomeen maatschappelijke onderneming niet nieuw. 

Wei is het een punt van discussie welke positie de maatschappelijke onderne

ming inneemt. Is het een hybride organisatie, uitvoerder van een publieke taak 

of juist geheel privaat? Wat is de definitie van een maatschappelijke onderne

ming en welke positie neemt zij in op het middenveld? Op deze en andere vra

gen zal in het korte bestek van deze bijdrage ingegaan worden. 

Herstel van het primaat van de samenleving 

Uitgangspunt van een herbezinning op de verantwoordelijkheidverdeling in de 

samenleving is dat de wensen van burgers (weer) centraal komen te staan. Niet 

de zorg om het voortbestaan en het voor aandeelhouders renderend vermogen 

van bedrijf of instelling of de overheidsplanning, maar een pluriform aanbod 

dat inspeelt op de vraag van burgers is waar het om gaat. Op de terreinen van 

onderwijs, zorg, wonen hebben mensen vanuit hun eigen idealen vorm willen 

geven aan de dienstverlening. Juist op deze terreinen hebben mensen vanuit 

ideele motieven eigen organisaties - verenigingen en stichtingen- willen 

oprichten om goederen en diensten te 'produceren", zaken die van maatschappe

lijk belang geacht werden. Het gaat ook om taken waarvan men meent dat ze 

niet volledig aan de commerciele markt of aan de overheid overgelaten zouden 

moeten worden. 'De markt', in de zin van commerciele initiatieven, is hier niet 

zaligmakend. Een !outer commerciele benadering van goederen en diensten, in 

de zorg en het onderwijs bijvoorbeeld, is geen wenselijke situatie. Waarden en 

normen en zingevingsvragen spelen hier een belangrijke rol die onvoldoende 

door commerciele bedrijven waargemaakt kan worden. Daar staat immers het 

winstmotief op de eerste plaats. Ook de overheid kan geen veelkleurige en pi uri

forme dienstverlening verzorgen, die gebaseerd is op waarden en normen vanuit 
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j(/· De overheid 

heeft op de terrei-

nen van de sociale 

grondrechten een 

zorgplicht. 

de eigen identiteit van (groepen) mensen. Anderzijds kan 'staatsverzorging' lei

den tot bureaucratische uitvoering met uiteindelijk het risico van een te sober 

niveau van dienstverlening naar onze Nederlandse maatstaven. Commerciele 

'productie' of overheidsverzorging is daarom een keuze die te eenzijdig is en 

leidt tot eenvormigheid. 

Maatschappelijke ondernemingen zijn daarentegen beter in staat te voldoen aan 

de pluriforme vraag van mensen. Daarvoor is echter wel een herbezinning op de 

rol van de overheid noodzakelijk. 

Tot hoever reikt de zorgplicht van de overheid? 

De overheid heeft op de terreinen van de sociale grondrechten een zorgplicht. 

Dat betekent in onze visie nadrukkelijk niet dat daarmee de overheid de uitvoe

ring van bijvoorbeeld zorg. woningbouw, onderwijs of sociale zekerheid oak zelf 

ter hand moet nemen. Het zijn daarmee nag geen publieke taken geworden, 

zoals politie, justitie en defensie dat bijvoorbeeld wel zijn. Juist op deze terrei

nen die betrekking hebben op de normatieve keuzes die mensen in hun Ieven 

maken, past terughoudendheid van de overheid als het gaat om de concrete 

invulling. Het scheppen van randvoorwaarden voor een pluriforme uitvoering 

en een veelkleurig aanbod behoort dan het uitgangspunt te zijn. Het publieke 

belang kan dan omschreven worden als de zorg voor de kwaliteit en de financie

le en geografische toegankelijkheid die gegarandeerd wordt door de overheid via 

erkenning, doeltreffende rechtsbescherming en soms bekostiging. 

Met dit laatste zijn maatschappelijke ondernemingen op het terrein van zorg, 

wonen etc. geen onderdeel geworden van het publieke domein. Zij zijn geen uit

voerders van een publieke taak, maar uitvoerders van hun eigen gedefinieerde 

maatschappelijke of sociale doelstelling. 

Op vee! van de terreinen waarop maatschappelijke ondernemingen werkzaam 

zijn, wordt gewerkt met publieke middelen (subsidies, premies of heffingen). 

Met deze middelen wordt de onderneming (thuiszorginstelling, school, omroep) 

gefinancierd. Door deze rechtstreekse bekostiging heeft de overheid ook zeggen

schap en sturing over de onderneming voor zichzelf gecreeerd, die is vastgelegd 

in wet- en regelgeving. Deze zeggenschap en sturing leiden er op dit moment de 

facto toe dat maatschappelijke ondernemingen zich primair richten op de over

heid om hun financiering veilig te stellen. Het risico is groat dat zij daardoor 

uitvoerders van overheidsbeleid worden. Formeel zijn maatschappelijke onderne

mingen privaat, maar materieel worden ze nu gestuurd door de overheid. De dis

cussie of de overheid zeggenschap heeft over de vermogens bij ziekenfondsen en 

scholen spreekt in dit verband boekdelen. Creativiteit en vernieuwing worden zo 

niet gestimuleerd. Reeds geruime tijd wordt in dit verband dan oak gesproken 
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~;- De zorgplicht 

van de overheid ten 

aanzien van de 

financiele toegan-

l<elijkheid vindt 

dan niet Ianger 

plaats door het sub-

sidieren, budgette

ren of plannen van 

het aanbod, maar 

via vraagfinancie-

ring. 

over het "verstatelijkte midden veld". Kritiek op het functioneren van deze orga

nisaties is daarmee kritiek op overheidsbeleid geworden. 

Oplossingen die aangedragen worden om het functioneren van deze maatschap

pelijke ondernemingen te verbeteren, zijn onder meer outputfinanciering in 

plaats van inputfinanciering of een 'cultuuromslag' bij het management van 

maatschappelijke ondernemingen om zo tot een meer klantvriendelijke bedrijfs

voering te komen. Deze oplossingen zijn waardevol voor overheidsdiensten en 

-activiteiten. De invoering van het Fonds Werk en Inkomen is een voorbeeld om 

gemeenten te stimuleren een actiever uitstroombeleid te voeren in de bijstand. 

Van een maatschappelijke onderneming mag echter meer verwacht worden. De 

kracht van maatschappelijke ondernemingen ligt immers in het zelfstandig kun

nen vormgeven van hun eigen sociale doelstelling, gericht op de vraag en wen

sen van burgers. Daarbij past dan ook geen rechtstreekse bekostiging door of via 

de overheid. De consequentie van die redenering is dan dat de 'publieke' midde

len terug in handen van de gebruiker gelegd behoren te worden. De burger kan 

dan kiezen bij welke onderneming of instelling hij of zij deze middelen be steed t. 

Logischerwijs moeten de ondernemingen dan de kostprijs in rekening brengen. 

De zorgplicht van de overheid ten aanzien van de financiele toegankelijkheid 

vindt dan niet Ianger plaats door het subsidieren, budgetteren of plannen van 

het aanbod, maar via vraagfinanciering. De overheid kan daarmee niet meer op 

grond van rechtstreekse subsidie aan ondernemingen en instellingen allerlei 

eisen stellen aan deze ondernemingen. De interne bedrijfsvoering is dan een 

zaak van de maatschappelijke onderneming zelf. Om de kwaliteit te garanderen 

zal er op elk terrein sprake moeten zijn van een kwaliteitswet, zoals we nu ook 

een kwaliteitswet hebben voor particulier onderwijs. een Woningwet, 

Kwaliteitswet zorg etc. Hierin kunnen kwaliteitseisen opgenomen worden waar

aan de geboden diensten of producten moe ten voldoen. 

Enkele l<enmerl<en van een maatschappelijke onderneming 

Een maatschappelijke onderneming is in onze visie dus een normale onderne

ming met een private rechtsvorm die goederen en diensten op de markt afzet. 

De goederen en diensten die de maatschappelijke onderneming 'produceert' zijn 

geen publieke taken. Maatschappelijke ondernemingen vallen dan ook onder de 

werkingsfeer van de Wet Economische Mededinging omdat het geen publieke 

organen zijn die taken in opdracht van de staat uitvoeren. De maatschappelijke 

onderneming is zo bezien niet een hybride organisatie tussen de domeinen van 

de markt en de staat. maar opereert op de markt. Wei kan de maatschappelijke 

onderneming vanwege haar rechtsvorm ofwettelijke bepalingen functioneren 

onder bij zondere of beperkende bepalingen. 
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~? Mensen kun-

nen kiezen bij 

welke instelling zij 

hun 'zorg' inkopen. 

Er is dus sprake van 

concurrentie. Het 

zorgbudget kan 

ook bij commercie

le aanbieders 

besteed worden. 

Ook is de maatschappelijke onderneming een professionele organisatie in de 

markt naast commerciele ondernemingen en (voor zover aanwezig) staatsbedrij

ven. De maatschappelijke onderneming is ook geen vrijwilligersorganisatie. (Dat 

sluit overigens niet uit dat vrijwilligers bij het werk van de maatschappelijke 

onderneming betrokken kunnen worden.) Het is geen alternatiefvoor marktwer

king en privatisering maar wel voor (ver)commercialisering. Het heft bezwaar 

tegen het door de markt eenzijdig te gelde maken van deze goederen en dien

sten op. Commerciele ondernemingen moeten winst maken voor de aandeelhou

ders of derden. Maatschappelijke ondernemingen kunnen scherper calculeren 

(zonder winstopslag) en houden daardoor de prijzen in de markt onder druk. Zij 

dienen namelijk de winst die ze maken binnen de sociale doelstelling te investe

ren. 

De rechtsvorm van maatschappelijke ondernemingen is de stichting ofvereni

ging. Zo is er bij de bruteringsoperatie in de sociale volkshuisvesting ook voor 

gekozen om de gemeentelijke woningbedrijven te privatiseren en om te zetten in 

stichtingen. Verenigingen en stichtingen worden voor vele doeleinden gebruikt. 

Voor professioneel bestuurde maatschappelijke ondernemingen bestaat op dit 

moment geen alternatieve rechtsvorm, die de sociale doelstelling zonder winst

uitdeling omvat. Het is de moeite waard om te onderzoeken of er een alternatief 

is voor deze specifieke vorm van ondernemen, bijvoorbeeld de 'maatschappelijke 

vennootschap'. 

Het traditionele middenveld bestaat uit een veelheid van particuliere organisa

ties en instellingen. Naast maatschappelijke ondernemingen zijn er belangenor

ganisaties, consumentenorganisaties en vrijwilligersorganisaties, sportverenigin

gen etc. De maatschappelijke onderneming onderscheidt zich op dit terrein van

wege de productie van goederen of diensten voor de markt. 

Deze visie op de maatschappelijke onderneming bouwt voort op de benadering 

van de verantwoordelijke samenleving. De maatschappelijke onderneming is dus 

de naam die wordt gegeven aan de initiatieven van burgers om, vanuit een maat

schappelijke doelstelling, goederen en diensten te leveren waar commerciele 

"productie" of overheidsverzorging onvoldoende in de behoeften van mensen 

kunnen voorzien. Dat betekent dat maatschappelijke ondernemingen private, 

niet op winst gerichte ondernemingen zijn. Ruimte scheppen voor maatschappe

lijke ondernemingen betekent ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven, cre

atieve oplossingen en pluriformiteit. Door introductie van vraagsturing betekent 

het een herstel van keuzevrijheid van burgers. Via de maatschappelijke onderne

ming kan "van onderop" worden gewerkt aan een vitalisering van een verant

woordelijke, betrokken samenleving. 
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~0 Ziekenfondsen 

worden in dit per-

spectief zelfstandi

ge maatschappelij-

ke verzekeraars, 

naast commerciele 

verzekeraars. Het 

verschil is het 

winstoogmerk 

De maatschappelijl<e onderneming in de gezondheidszorg 

In de gezondheidszorg zijn van oudsher veel maatschappelijke ondernemingen 

actief: in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, gezinszorg, maar ook ziektekos

tenverzekeringen. Gaandeweg zijn deze initiatieven door de overheid naar zich 

toegetrokken en onder een wettelijk regime gebracht. Planning, budgettering en 

rechtstreekse financiering leidden tot bureaucratisering en verstarring van de 

organisaties. Ruimte voor nieuwe initiatieven is er nauwelijks, ook vanwege bij

voorbeeld schotten in bekostiging. Schaarste in het aanbod (wachtlijsten), onvol

doende afstemming op de vraag en verschraling van de zorg zijn gevolgen die 

door niemand gewenst worden. Naast de door de overheid geplande zorg ont

staat een particulier, commercieel circuit dat niet gefinancierd wordt door pre

mies of subsidies. Mensen die het zich kunnen veroorloven betalen het zelf, 

waardoor het risico bestaat dat langzamerhand het draagvlak voor de solidari

teit aan het verdwijnen is. Deze ontwikkelingen worden door velen onderkend 

en als onwenselijk gezien. 

Een fundamentele keuze is nodig. Sommigen kiezen voor een verdere nationali

satie van het verzekeringsstelsel en van het zorgaanbod. Het CDA zou daarente

gen zich sterk moeten maken voor een keuze voor de samenleving. Een duur

zaam, toekomstbestendig en solidair stelsel dat voor iedereen de zorg biedt die 

nodig is. Oat kan alleen als de eenvormigbeid en centrale planning doorbroken 

worden. Dan ontstaat er ruimte voor creativiteit en nieuwe initiatieven voor 

zorg op maat. Maatschappelijke ondernemingen kunnen bierin een belangrijke 

rol spelen. Oat betekent een terugtreden van de overbeid als bet gaat om plan

ning en rechtstreekse bekostiging. Maar bet betekent ook het herstel van de plu

riformiteit en keuzevrijheid en een vermindering van afhankelijkheid van 

bureaucratie en beschikbaarheid. 

Door rechtstreekse inkomensondersteuning van huisboudens in de zorgkosten 

kan een solidaire en financieel toegankelijke zorg worden gegarandeerd. 

Thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen worden als maatschap

pelijke ondernemingen gedwongen zich te rich ten op de zorgvraag van hun 

clienten omdat die de aan de vraag gekoppelde financiering meenemen. Mensen 

kunnen kiezen bij welke instelling zij hun 'zorg' inkopen. Er is dus sprake van 

concurrentie. Het zorgbudget kan ook bij commerciele aanbieders besteed wor

den. Extra luxe komt dan wel voor rekening van de zorgvrager. Maatscbappelijke 

ondernemingen hebben op deze markt het concurrentievoordeel dat zij zonder 

winstopslag hoeven te werken. Hun sociale doelstelling kan diverse vormen aan

nemen. Zo kunnen er nieuwe kleinscbaliger initiatieven ontstaan die zorg op 

maat leveren; pluriformiteit die noch door de commerciele markt, noch door de 
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overheid gerealiseerd kan worden. 

Ook voor het verzekeringsstelsel heeft deze herdefiniering van verantwoordelijk

heden consequenties. Ziekenfondsen worden in dit perspectief zelfstandige 

maatschappelijke verzekeraars, naast commerciele verzekeraars. Het verschil is 

het winstoogmerk. Bovendien ligt hier voor de overheid de mogelijkheid de 

sociale doelstelling van deze maatschappelijke verzekeraars te ondersteunen 

door fiscale vrijstellingen te verlenen, zoals op dit moment voor de woningcor

poraties geldt. Aan deze vrijstelling dient dan de voorwaarde van leeftijdsonaf

hankelijke premies en acceptatieplicht (tot een bepaalde grens) verbonden te 

worden. De kern is dat maatschappelijke ondernemingen een sociale functie ver

vullen. 

Deze fundamentele wijziging van het perspectiefin de gezondheidszorg kan 

niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. De noodzaak om een 

begin te maken wordt echter steeds dringender. Door ontwikkelingen in Europa 

en commerciele initiatieven wordt de overheid toch al ingehaald. De maatschap

pelijke onderneming zal de 'civil society' ook in de zorg versterken, mensen nieuw 

perspectiefbieden om greep te krijgen op hun leven en het niet bevredigende 

schema van bureaucratie of commercie overstijgen. Op die manier wordt eenvor

migheid doorbroken. 

jan Peter Balkenende is CDA-Tweede Kamerlid en Guusje Dolsma is Beleidsmedewerker voor 

het CDA, Sociale Zaken en werkgelegenheid. 
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