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Door drs. M . .Jansen 

ji1to Dirk Hoi 

CDV 

gesprel< 
over 
vouchers 
In de CDA-discussienotitie 'Ruimte on1 te leven' valt een 

opvallende trend te bespeuren. Op allerlei fronten neigt 

het CDA ertoe over te stappen van bekostiging van aan

bieders naar bekostiging van vragers. Dat betekent onder 

andere introductie van vouchers in het onderwijs, per

soonsgebonden budget in de zorg, kinderopvangsubsidie 

aan de ouders en - sinds heel kort zelfs - een persoonsge

bonden budget voor inburgering. Prof. dr. R. J. in't Veld, 

decaan van de Nederlandse School voor Openbaar 

Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit 

van Amsterdam en Universiteit Utrecht pleit al jarenlang 

voor een dergelijke mnschakeling in het bijzonder voor 

het post-leerplichtig onderwijs. Reden voor een gesprek 

over achtergronden en consequenties van een dergelijke 

omschakeling. 
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CiJv: Onlangs hield u een lezing onder de 

titel 'vraagoriëntatie in de bekostiging'. 

Wat verstaat u daar precies onder? 

[1\ 'I VHD: . . 
De overheid kan op verschtl-

lende manieren betrokken zijn bij de 

financiering van voorzieningen: via het 

aanbod of via de vraag. Voor financiële 

relaties waarbij de overheid betrokken is 

wordt traditioneel de term bekostiging 

gebruikt. Als een deelnemer aan onder

wijs zelf de prijs ervan betaalt aan de 

onderwijsinstelling, noemen we dat geen 

bekostiging. De overheid kan de aanbieder 

geheel of ten dele bekostigen. Aanbieders 

worden dan via vuistregels en verfijnin

gen daarvan in staat gesteld of verplicht 

om bepaalde diensten te produceren. Die 

systemen zijn zeer verfijnd. Ieder systeem 

van bekostiging levert prikkels op. De aan

bieder reageert op het systeem. Een ande

re manier van bekostigen is niet via de 

aanbieder: de overheid kan ook ervoor kie

zen om de positie van de vrager te verste

vigen en echte of quasi-koopkracht daar

heen te leiden zodat de vrager het geld of 

de waardebonnen kan aanwenden om de 

voorziening te kopen. 

CDV: Is bekostiging via de vrager een 

goedkoper systeem? 

1 N 'I VHD: 
Nee, een ruwe kostenfbaten-

analyse maakt snel duidelijk dat de boek

houdkundige kosten van vraagoriëntatie 

in de bekostiging duurder zijn. Daarbij 

gaat het namelijk om twee transacties: 

niet alleen tussen vrager en aanbieder, 

maar ook tussen aanbieder en de over

heid. Bij aanbodbekostiging gaat het uit

sluitend om een transactie tussen over-

heid en aanbieder. Er moeten dus andere 

dan boekhoudkundige redenen zijn om 

voor vraagfinanciering te kiezen. Dat zou 

dan moeten zijn dat men gelooft in con su

mentensoevereiniteit dat de overheid een 

positie wil toekennen aan het beoorde

lingsvermogen van de vrager. Deze zou 

moeten kunnen kiezen: het moment, de 

hoeveelheid, varianten en tussen verschil

lende aanbieders. 

CDV: Is bekostiging via de vraagkant niet 

gewoon een ingewikkelde omschrijving 

van 'marktwerking'? 

11\ 'r VELD: . 
Wanneer Je onder marktwer-

king verstaat dat de aard van de transactie 

leidt tot competitie tussen de aanbieders 

is het antwoord ja. De veronderstellingen 

daarbij zijn dat die competitie leidt tot 

een betere kwaliteit van het aanbod en 

dat de vrager rationeel zal handelen. Dit 

zijn de echte overwegingen om voor 

bekostiging via de vrager te kiezen; de 

marktwerking is slechts een instrument 

hiertoe. 

Dan kan men ook kiezen. Wanneer er 

slechts één aanbieder is dan is er geen 

sprake van marktwerking. Ik heb geen 

bezwaar tegen een identificatie van vraag

financiering en marktwerking. Steeds 

weer zal echter geanalyseerd moeten wor

den hoeveel gewicht gegeven kan worden 

aan de consumentensoevereiniteit bij een 

bepaalde voorziening. 

Paternalisme 

CDV: In Nederland bestaat traditioneel 

een grote terughoudendheid om de bekos

tiging via de vrager te laten lopen. 
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Daardoor is in vee! sectoren een nauwe 

band ontstaan tussen overheid en aanbie

ders. Hoe valt die terughoudendheid te 

verklaren? 

I" 'T VI:LD: . . 
In de gescl11edems van vee! 

voorzieningen zit een grate dosis paterna

lisme. De overheid hield rekening met de 

"latente" behoeften van de burgers, ze 

voedde die burgers een beetje op. 

Daarnaast wilde de overheid de toeganke

lijkheid van ontplooiingsgoederen voor 

Prof.dr. R.J. in 't Veld 

aile burgers waarborgen. 

Overheden zijn bang geweest voor de 

macht die ontketencl zou worden wanneer 

de koopkracht bij de vrager zou liggen. 

Een goed voorbeeld van dergelijk paterna

lisme is c\e leerplicht die publiekrechtelijk 

is vastgelegd. Die kracht van c\ergelijke 

paternalistische overwegingen is verzwakt 

geraakt door de toegenomen monc\igheid 

van de burgers en andere subjectieve en 

objectieve rec\enen. Oat leic\t op allerlei 

fronten tot de conclusie c\at de consumen

tensoevereiniteit zou moeten toenemen. 

cnv: Die neiging tot paternalisme was er 

natuurlijk niet voor niets. De overheic\ 

wilde bijvoorbeeld de toegankelijkheid 

van essentiele voorzieningen als onder

wijs en zorg garanderen. 

IN 'T vu.D: Erisindepolitiektotnogtoe 

altijd een obsessieve aandacht geweest 

voor verdelende sociale rechtvaardigheid: 

het garanderen van toegankelijkheid en 

gelijkheid. Daarbij is de aandacht in ster

ke mate uitgegaan naar sectoren die ver

statelijkt waren. Er bestaat ten aanzien 

van nieuwe sectoren zoals de markt voor 

eel's bijvoorbeelc\ nauwelijks eenzelfc\e 

zorg over gelijkheic\ en toegankelijkheic\. 

De toegankelijkheicl en gelijkheic\ werc\en 

geborgc\ door het aanboc\ te financieren. 

Door de altijc\ heersenc\e schaarste in over

heic\sgelc\en ging dat gepaarc\ met een 

prijsfixatie op een bepaalc\ niveau en een 

bekostigingsmaatstaf. Het betekent in de 

praktijk c\at op een minimaal niveau 

bekostigc\ worclt. Daardoor komen allerlei 

meer arbeic\sintensieve vormen van clien

sten niet aan bod. Ze zijn te c\uur om voor 

bekostiging in aanmerking te komen en 

bijvoorbeeld stuc\enten in het initiele 

onc\erwijs mogen er ook niet meer voor 

betalen. Voor bijvoorbeelcl een hoog 
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gekwalificeerde arbeidsintensieve rechten- Hoger onderwijs 

studie moeten Nederlandse studenten 

naar het buitenland. Die mogen ze hier 

niet volgen. 

CDV' 
. Uw stelling is dat de vorm waarin 

'verdelende rechtvaardigheid' in 

Nederland is gegoten niet meer van deze 

tijd is. 

IN 'I' VILD: Inderdaad. Twee ontwikkelin

gen verhinderen het op dezelfde manier 

vasthouden aan die oude invulling van 

verdelende rechtvaardigheid. Ten eerste 

zijn er tal van voorzieningen waarvoor 

een private 'booming demand' bestaat. 

Dat beschikbare private geld mag daaraan 

echter niet worden uitgegeven. Ten twee

de is de mondigheid van de burger enorm 

toegenomen: hij wil zelf kunnen kiezen 

en is minder gediend van een paternalisti

sche overheid. 

Daarom is het de hoogste tijd dat de poli

tiek een aangepaste en modernere opvat

ting van verdelende rechtvaardigheid gaat 

hanteren. Daartoe zal een andere struc

tuur gekozen moeten worden. 

CDV: Hoe ziet die nieuwe structuur eruit? 

I'J 'r n. L ll: Er zal een alleszins aanvaard

baar basiskwalitei tsniveau gegarandeerd 

moeten worden, dat voor iedereen gelijke

lijk toegankelijk is: daarnaast zal daarbo

venop varil,teit moeten worden toege

staan. Bijvoorbeeld de arbeidsintensievere 

rechtenopleiding. 

(IJ\': Hoe karakteriseert u de stand van 

zaken in het hoger onderwijs? 

IN 'I' VLLD: . . 
De mstellmgen van weten-

schappelijk en hoger beroepsonderwijs 

hebben een monopolistische positie met 

weinig prikkels. De instellingen die door 

de overheid volledig bekostigd worden 

zijn stuk voor stuk in de wet opgesomd. Je 

zou dat lijstje een wettelijk kartel kunnen 

noemen. Private onderwijsinstellingen 

komen niet in aanmerking voor bekosti

ging, de studenten hebben geen recht op 

studiefinanciering en dergelijke: opleidin

gen mogen soms zelfs geen titels geven 

aan afgestudeerden. Er is in het Hoger 

Onderwijs dus geen enkele sprake van een 

'level playiJlg fjeld' tussen aanbieders. 

CIlV: . 
Hoc zou de concrete vormgevmg van 

bekostiging via de vrager er in het hoger 

onderwijs uitzien? 

11\ 'I' \'l.I.!): V f' .. . I raag l11anClenng 111 1et 

hoger onderwijs zou betekenen dat het 

geld dat de overheid nu geeft aan de 

instellingen dan aan de studenten zou 

worden gegeven. Deels zullen studenten 

zelf betalen en deels kunnen ze terecht bij 

instellingen met de vouchers die ze van de 

overheid krijgen op basis van bepaalde cri

teria. De instellingen kunnen die vouchers 

dan vervolgens weer bij de overheid inrui

len voor geld. 

c: Il\': Dient de overheid te voorzien in 

extra zware waarborgen bij een dergelijke 

omschakeling? 
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IN 'T VHD: " b 1 ''1 d "en c angnJ <e voorwaar e 

zal wei zijn dat aileen die aanbieders mee 

kunnen doen die bereid zijn dee! te 

nenwn in het kwaliteitszorgsystcem. 

Daardoor moet duidelijk worden welkc 

instellingen aan de maat zijn. Hct 

bestaande kwali tei tszorgsysteem met zeit: 

studies en visitaties is hiervoor in beginsel 

heel geschikt. Daarnaast is ecn voorwaar

de dat de mogelijkheden om bij gcschillen 

in beroep te gaan in sterke mate verbcterd 

wordt. De overheid wissclt aileen die vou

chers in, die zijn bcsteed bij instellingen 

die niet door de mane! zij n gevallen in de 

kwalitcitszorg. 

l [)\" 
· U maakt zich al vee! Ianger sterk 

voor een dergelijkc omschakeling. Tot op 

hcc\cn is hct er nog niet van gekomen. Is 

cr meer animo voor dan in het verlec\en? 

I 'I 'r VI.I.D: D .. d 1 .. 1 .. e tiJ IJ <t cr nu riJP voor 

om de principia van ccn dcrgclijke 

omschakeling in het onderwijs grondig 

ter discussie tc stcllcn. Toen ik van 1982 

tot 1988 ten tijde van CDA-minister 

Dcetman directeur-generaal was op het 

Ministerie van Onderwijs was hcb ik hicr

voor al gcplcit en was er zeker politieke 

steun voor een dergelijkc omschakcling, 

maar was het 'veld' er bepaald nog nict 

aan toe. Nu lijkt de situatie andersom: het 

veld is eraan toe, maar c\c politick is aar

zelend. Minister Ritzcn voelc\c cr hclcmaal 

nicts voor. Minister Hermans van 

Onc\crwijs en clc I-IBO-raad zijn inmiddels 

voorstander. De minister is echter wei erg 

voorzichtig: hij wil beginnen met wat 

cxpcrimentcn. Ik ben een warm voorstan

der nu zo spoedig mogelijk geheel over te 

stappen op vraagfinanciering en vouchers. 

!-let oudc systccm staat erg onder druk en 

de risico's nemcn toe. Ieclerc kenner weet 

ook, dat cr tamclijk massaal gesjoemeld 

wordt met het huidige stelsel: in cle wet 

erkende instellingen bieclen naast beko

stigde opleidingen gcwoonwcg contract

onderwijs aan. 

C:D\': 1 d ]"! I Hoc ang zou cen erge IJ <e omsc 1a-

keling in financiering kostcn? 

1 'I • '] \'!.!.]): . . 
Er zou twcc par genomen 

moctcn worden om het systeem precies 

uit tc clokteren en moeilijke situaties tc 

simulcrcn. Vcrvolgcns zou het 1 of 2 jaar 

als schaduwsysteem kunnen gaan functio

neren. Daar waar dingcn misgaan, zou er 

op traditionclc manicr gccompenseerd 

kunncn worden, zodat niet aanstonds 

instellingen failliet gaan. Een dergelijkc 

structurcle verandering zou in 2004 kun

ncn worden ingevoerd. In het onderwijs 

zou vraagfinanciering kunnen worden 

ingcvocrc\ vanaf 16 jaar, in het post-leer

plichtige onclerwijs. 

De zorg zou zich ook uitstekend lenen 

voor de overstap van aanboc\- naar vraagfi

nancicring. 
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gekwalificeerde arbeidsintensieve rechten- Hoger onderwijs 

studie moeten Nederlandse studenten 

naar het buitenland. Die mogen ze hier CIlV: Hoe karakteriseert u de stand van 

niet volgen. zaken in het hoger onderwijs? 

uw: Uw stelling is dat de vorm waarin 

'verdelende rechtvaardigheid' in 

Nederland is gegoten niet meer van deze 

tijd is. 

Ir-; 'T VUil: Inderdaad. Twee ontwikkelin

gen verhinderen het op dezelfde manier 

vasthouden aan die oude invulling van 

verdelende rechtvaardigheid. Ten eerste 

zijn er tal van voorzieningen waarvoor 

een private 'booming demand' bestaat. 

Dat beschikbare private geld mag daaraan 

echter niet worden uitgegeven. Ten twee

de is de mondigheid van de burger enorm 

toegenomen: hij wil zelf kunnen kiezen 

en is minder gediend van een paternalisti

sche overheid. 

Daarom is het de hoogste tijd dat de poli

tiek een aangepaste en modernere opvat

ting van verdelende rechtvaardigheid gaat 

hanteren. Daartoe zal een andere struc

tuur gekozen moeten worden. 

([)V: Hoe ziet die nieuwe structuur eruit? 

[" 'j V H Il: Er zal een alleszins aanvaard

baar basiskwaliteitsniveau gegarandeerd 

moeten worden, dat voor iedereen gelijke

lijk toegankelijk is; daarnaast zal daarbo

venop variëteit moeten worden toege

staan. Bijvoorbeeld de arbeidsintensievere 

rechtenopleiding. 

Ir-; 'T VFI.IJ: . . 
De mstelhngen van weten-

schappelijk en hoger beroepsonderwijs 

hebben een monopolistische positie met 

weinig prikkels. De instellingen die door 

de overheid volledig bekostigd worden 

zijn stuk voor stuk in de wet opgesomd. Je 

zou dat lijstje een wettelijk kartel kunnen 

noemen. Private onderwijsinstellingen 

komen niet in aanmerking voor bekosti

ging, de studenten hebben geen recht op 

studiefinanciering en dergelijke; opleidin

gen mogen soms zelfs geen titels geven 

aan afgestudeerden. Er is in het Hoger 

Onderwijs dus geen enkele sprake van een 

'level playing field' tussen aanbieders. 

CI)V: . 
Hoe zou de concrete vormgeVll1g van 

bekostiging via de vrager er in het hoger 

onderwijs uitzien? 

Ir-; 'T VHIl: V f" .. . I raag manClenng 111 1et 

hoger onderwijs zou betekenen dat het 

geld dat de overheid nu geeft aan de 

instellingen dan aan de studenten zou 

worden gegeven. Deels zullen studenten 

zelf betalen en deels kunnen ze terecht bij 

instellingen met de vouchers die ze van de 

overheid krijgen op basis van bepaalde cri

teria. De instellingen kunnen die vouchers 

dan vervolgens weer bij de overheid inrui

len voor geld. 

Cll\': Dient de overheid te voorzien in 

extra zware waarborgen bij een dergelijke 

omschakeling? 
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Ii\ ''I VIIIl: Ebi ") I en e angnJ <e voorwaarc e 

zal wel zijn dat alleen die aanbieders mee 

kunnen doen die bereid zijn deel te 

nemen in het kwaliteitszorgsysteem. 

Daardoor moet duidelijk worden welke 

instellingen aan de maat zijn. Het 

bestaande kwali tei tszorgsysteem met zelf~ 

studies en visitaties is hiervoor in beginsel 

heel geschikt. Daarnaast is een voorwaar

cle dat de mogelijkheden om bij geschillen 

in beroep te gaan in sterke mate verbeterd 

wordt. De overheid wisselt alleen die vou

chers in, die zijn besteed bij instellingen 

die niet door de mand zij n gevallen in de 

kwaliteitszorg. 

CDV: U maakt zich al veel langer sterk 

voor een dergelijke omschakeling. Tot op 

heden is het er nog niet van gekomen. Is 

cr meer animo voor dan in het verleden? 

I:' 
1 VI I. IJ : De tijd lijkt cr nu rijp voor 

om de principia van een dergelijke 

omschakeling in het onderwijs grondig 

ter discussie te stellen. Toen ik van 1982 

tot 1988 ten tijde van CDA-minister 

Deetman directeur-generaal was op het 

Ministerie van Onderwijs was heb ik hier

voor al gepleit en was er zeker politieke 

steun voor een dergelijke omschakeling, 

maar was het 'veld' er bepaald nog niet 

aan toe. Nu lijkt de situatie andersom: het 

veld is eraan toe, maar de politiek is aar

zelend. Minister Ritzen voelde er helemaal 

niets voor. Minister Hermans van 

Onderwijs en de HBO-raad zijn inmiddels 

voorstander. De minister is echter wel erg 

voorzichtig: hij wil beginnen met wat 

experimenten. Ik ben een warm voorstan

der nu zo spoedig mogelijk geheel over te 

stappen op vraagfinanciering en vouchers. 

Het oude systeem staat erg onder druk en 

de risico's nemen toe. Iedere kenner weet 

ook, dat er tamelijk massaal gesjoemeld 

wordt met het huidige stelsel: in de wet 

erkende instellingen bieden naast beko

stigde opleidingen gewoonweg contract

onderwijs aan. 

Cl)\': H 1 d 1"1 1 oe ang zou een erge IJ <e OI11SC 1a-

keling in financiering kosten? 

1 i\ ''I Vl:lj): _ . 
Er zou twee par genomen 

moeten worden om het systeem precies 

uit te dokteren en moeilijke situaties te 

simuleren. Vervolgens zou het 1 of 2 jaar 

als schaduwsysteem kunnen gaan functio

neren. Daar waar dingen misgaan, zou er 

op traditionele manier gecompenseerd 

kunnen worden, zodat niet aanstonds 

instellingen failliet gaan. Een dergelijke 

structurele verandering zou in 2004 kun

nen worden ingevoerd. In het onderwijs 

zou vraagfinanciering kunnen worden 

ingevoerd vanaf 16 jaar, in het post-leer

plichtige onderwijs. 

De zorg zou zich ook uitstekend lenen 

voor de overstap van aanbod- naar vraagfi

nanciering. 
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