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De klant koningin
Over motivatie en ‘agency’ in de publieke dienstverlening

romke van der veen

Het politieke en maatschappelijke debat over 
publieke dienstverlening staat nu al zeker 
twee decennia in het teken van efficiëntie en 
kostenbeheersing. Dit leidt tot technocratische 
debatten en tot een zekere publieke afkeer van 
de politiek. De politiek gaat niet meer over de 
vraag wie bepaalde dienstverlening nodig heeft 
maar vooral over de vraag hoe en tegen welke 
prijs die diensten geleverd moeten worden. Een 
debat onder boekhouders. De actuele perikelen 
rondom de nieuwe arbeidsongeschiktheidsver-
zekering illustreren dit. Het debat draait niet om 
de vraag of er terecht een onderscheid wordt ge-
maakt in de uitkering voor volledig en gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten en of het terecht is dat 
er vanuit wordt gegaan dat mensen die gedeel-
telijk arbeidsongeschikt zijn eigenlijk werkloos 
zijn. De hamvraag in Den Haag is welke wijze 
van uitvoering duurder is: uitvoering door het 
uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(uwv), uitvoering door het uwv in concurrentie 
met private uitvoerders of uitvoering door on-
derling concurrerende private uitvoerders? 
 Het boekhoudersdenken is onder meer het 
resultaat van een zeker geïnstitutionaliseerd 
wantrouwen jegens professionals en uitvoer-
ders. Dit wantrouwen gaat gelijk op met toene-
mende ruimte voor mondige en kiezende bur-

gers. Meer keuzevrijheid voor burgers vertaalt 
zich in het beleid vooral in meer ruimte voor de 
markt in de levering van publieke diensten. 
 Tegen het boekhoudersdenken, marktwer-
king en keuzevrijheid ontstaat geleidelijk een 
steeds sterkere tegenbeweging. Deze wordt in 
belangrijke mate aangevoerd door professionals 
die in hun ogen onverdiend met wantrouwen 
tegemoet worden getreden: zij verrichten hun 
werk toch vooral in het belang van hun cliënten? 
Het recente protest van huisartsen tegen de 
komende Zorgverzekeringswet kan hier model 
voor staan. Huisartsen verliezen zeggenschap 
aan zorgverzekeraars, terwijl zorgverzekeraars 
slechts financiële belangen dienen en niet het 
belang van de patiënt, aldus de landelijke huis-
artsenvereniging. Evelien Tonkens vertolkt 
deze gevoelens van professionals in haar boek 
Mondige burgers, getemde professionals (2003). In 
reactie op pleidooien voor keuzevrijheid, auto-
nomie en zelfredzaamheid in combinatie met 
marktwerking (tegenwoordig ook wel: vraag-
sturing) pleit Tonkens voor een zeker herstel 
van het primaat van de professional: mondige 
professionals en getemde burgers.
 Noch het boekhoudersdenken, noch het her-
stel van het primaat van de professional brengt 
ons op lange termijn echter veel verder. Om 
wel verder te komen zullen we beter na moe-
ten denken over hoe publieke dienstverlening 
werkt. Hiertoe moeten we opnieuw een aantal 
klassieke vragen stellen naar het belang van keu-
zevrijheid, de rol van professionals en de organi-
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satie van solidariteit. Een recente poging daartoe 
is ondernomen door Julian Le Grand in het boek 
Motivation, Agency and Public Policy. Of Knights & 
Knaves, Pawns & Queens (2003). In dit artikel geef 
ik een korte samenvatting van dat boek en tracht 
ik het toe te passen op vragen over de inrichting 
van het stelsel van gezondheidszorg.

de voordelen van geven, ‘the gift 
relationship’

Julian Le Grand bekleedt de Richard Titmuss 
leerstoel in sociaal beleid aan de London School 
of Economics. Zijn boek kan gezien worden 
als een voortdurende discussie met en verdere 
verdieping van de beroemde studie van Titmuss 
naar het doneren van bloed, The Gift Relationship 
(1970). Hierin stelt Titmuss dat wanneer we van 
een systeem van vrijwillige donatie van bloed 
overstappen naar een markt voor bloed, dit zo-
wel de kwaliteit als de kwantiteit van het bloed 
aantast. De kwaliteit wordt aangetast omdat 
op een markt de verkopers van bloed er belang 
bij hebben eventuele gezondheidsproblemen 
te verzwijgen. In geval van vrijwillige donatie 
speelt het omgekeerde: omdat de gevers primair 
anderen willen helpen, hebben zij juist een 
incentive om open te zijn over hun gezondheids-
situatie om zo risico’s te voorkomen. De kwan-
titeit zal verminderen omdat de introductie van 
betaling voor bloed de altruïstische motivatie 
om te geven doet verminderen. Dit wordt onvol-
doende gecompenseerd door donatie van bloed 
tegen betaling. 
 Titmuss’ conclusie was dat de markt de pu-
blieke moraal ondermijnde: egoïsme wordt 
bevorderd en de sociale solidariteit neemt af. 
Dit betekent minder en slechter bloed wanneer 
ervoor wordt betaald. In de loop der jaren is deze 
conclusie keer op keer in onderzoek bevestigd. 
(Le Grand 2003: 421) Hieruit trok Titmuss de 
conclusie dat publieke dienstverlening niet aan 
marktwerking moet worden onderworpen. 
 Het is vanaf dit punt dat Le Grand verder gaat. 
Hij stelt evenals Titmuss dat voor de organisatie 
en werking van publieke dienstverlening de 

motivatie van burgers en dienstverleners van 
groot belang is. In tegenstelling tot Titmuss gaat 
hij echter niet direct uit van de superioriteit van 
non-profit dienstverlening of dienstverlening 
door de staat boven dienstverlening door de 
markt. In dit boek verkent Le Grand ¬ aan de 
hand van veel feitelijk onderzoek ¬ het belang 
en de werking van de motieven en het handelen 
(agency) van de mensen die als producent of als 
consument bij het beleid zijn betrokken. Ver-
onderstellingen over de motieven van burgers 
en uitvoerders en over de handelingsmogelijk-
heden van burgers vormen volgens Le Grand 
de sleutel tot de vormgeving en werking van 
publieke dienstverlening.
 Le Grand veronderstelt dat altijd zowel egoïs-
tische als altruïstische motieven (public spirited 
motivations) een rol spelen. Wanneer egoïstische 
motieven domineren zal publieke dienstverle-
ning wellicht anders ingericht moeten worden 
dan wanneer altruïstische motieven domineren. 
Mensen die primair gedreven worden door ego-
istische motieven noemt hij knaves, schurken, 
en zij die gedreven worden door altruïstische 
motieven knights, ridders. Tegenover de dimen-
sie van de motivatie staat de dimensie van de 
handelingsmogelijkheden. Beleid dat geen re-
kening houdt met de handelingsmogelijkheden 
van individuen ziet mensen als pawns, pionnen 
of marionetten. Omgekeerd spreekt Le Grand 
van queens, koninginnen, wanneer het beleid 
uitgaat van de handelingsvrijheid en -mogelijk-
heden van mensen.

sociaal-democratie en neoliberalisme

In de terminologie van de ridders en de schur-
ken en de pionnen en de koninginnen recon-
strueert Le Grand twee spiegelbeeldige opvat-
tingen over publieke dienstverlening. De tradi-
tionele, naoorlogse sociaal-democratische visie 
behandelt (ontvangende) burgers en uitvoerders 
als willoze pionnen en veronderstelt ridderlijke 
motieven wanneer mensen geven (belasting be-
talen) of diensten verlenen (de professional die 
gedreven wordt door het belang van de cliënt). 
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Deze opvattingen leiden tot vertrouwen in de 
publieke oriëntatie van mensen en in het functi-
oneren van niet-marktconform georganiseerde 
instituties. Tegelijkertijd zien ze mensen als het 
product, soms als slachtoffer van hun omgeving. 
De traditionele liberale visie bouwt op een egoïs-
tische visie op menselijk motivatie ¬ die via de 
onzichtbare hand van de markt toch ten gunste 
van het algemeen belang werkt ¬ en ziet men-
sen veel sterker als autonoom handelende indi-
viduen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
daden. Een wantrouwen in collectivistische ¬ 
niet marktconform georganiseerde ¬ institu-
ties gaat in de neoliberale visie samen met een 
geloof in de perverse werking van beleid dat 
mensen als pionnen in plaats van autonome in-
dividuen behandelt. In schema:

Nadrukkelijk stelt Le Grand dat het hier niet gaat 
om beelden die de werkelijkheid moeten ver-
beelden maar om de opvattingen die de inrich-
ting van de publieke dienstverlening sturen.
 

quasi-markten

Sinds de jaren tachtig is het sociaal-democra-
tische gedachtengoed aan het schuiven. In bo-
venstaand schema komt het derde-wegdenken 
van mensen als Blair en Giddens min of meer 
in hetzelfde kwadrant als het neoliberalisme. 
De doelen verschillen van het neoliberalisme, 
maar de opvattingen over motieven van burgers 
en handelingsmogelijkheden en -verantwoor-
delijkheid liggen dicht bij elkaar. Het idee van 

quasi-markten komt uit deze gedachtengang 
voort: marktwerking wordt onder stringente 
voorwaarden in de publieke dienstverlening ge-
introduceerd ¬ want het past beter bij de motie-
ven en mogelijkheden van mensen ¬ en dient 
collectieve doelen. Om deze doelen te bereiken 
wordt de marktwerking begrensd en gestuurd, 
vandaar: quasi-markten.
 Le Grand is een belangrijke theoreticus van 
het denken over quasi-markten. In vergelijking 
met de traditionele organisatie van overheids-
wege zijn quasi-markten efficiënter, responsie-
ver en rechtvaardiger en zij bieden meer keu-
zevrijheid, mits zij aan een aantal voorwaarden 
voldoen met betrekking tot de structuur van de 
markt, informatie en transparantie, transactie-
kosten, de motivatie van marktpartijen en be-
perking van selectiemogelijkheden (Bartlett and 
Le Grand 1993). Inmiddels weten we dat de the-
orie van quasi-markten ¬ door Le Grand overi-
gens vooral bedoeld en uitgewerkt voor sociaal 
beleid en niet voor nutsvoorzieningen waarin ze 
overwegend zijn doorgevoerd ¬ een stuk een-
voudiger is dan de praktijk. Motivation, Agency 
and Public Policy kan deels als een verfijning, 
deels als een veel verdere uitwerking van zijn 
denken over quasi-markten worden beschouwd.

geven en nemen: ridders en schurken

In tegenstelling tot veel economen gaat Le 
Grand, zelf econoom, er in dit boek van uit dat 
‘ridders’ bestaan, vooral onder de leveranciers 
van publieke dienstverlening (p. 38). Altruïsti-
sche motivaties staan echter niet op zichzelf, ze 
bestaan naast en interacteren met meer egoïsti-
sche motieven. 
 Het evenwicht tussen egoïstische en altruïs-
tische motieven en het hieruit voortvloeiende 
gedrag kan, zo stelt Le Grand, beïnvloed worden 
door de ‘beleidsstructuur’ of ‘incentivestruc-
tuur’. Zo kan een sterke marktstructuur ¬ dat 
is een incentivestructuur die is gebaseerd op de 
veronderstelling van egoïstische motieven ¬ 
ridderlijk gedrag ondermijnen en van ridders 
schurken maken. Tegelijkertijd is het ook niet zo 
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dat egoïstische motieven geen rol spelen. Wan-
neer een groot offer wordt gebracht om hulp te 
verlenen blijkt de betaling van de dienstverlener 
wel degelijk van belang. Betaling vergroot ¬ 
onder omstandigheden ¬ dus het aanbod van 
diensten, bijvoorbeeld in de mantelzorg (p. 

43/44). Deze betaling moet echter ook weer niet 
zo groot zijn dat zij het gevoel iemand een dienst 
te verlenen, iemand te helpen, volledig weg-
neemt (p. 46). Mensen zijn sneller bereid om 
eenvoudige en weinig tijd en moeite kostende 
diensten (zoals het doneren van bloed) zonder 
betaling te verrichten, dan veel opoffering kos-
tende diensten.
 De altruïsten zijn vaak act-relevant, hiermee 
bedoelt Le Grand dat het de aanbieders (profes-
sionals) er niet alleen om gaat dat een bepaalde 
voorziening wordt geboden aan mensen die er 
behoefte aan hebben, maar ook dat deze door 
henzelf wordt gegeven. Zij worden dus gemo-
tiveerd door het zelf verrichten van dienstver-
lenende activiteiten, doneren van bijvoorbeeld 
geld is voor hen onvoldoende. 
 Niet alleen markten kunnen mensen egoïs-
tisch maken, ook overheidsinterventie kan dit 
bewerkstelligen. Verzorgingsstatelijke arran-
gementen zijn hier immers vaak van beschul-
digd. Een mechanisme dat dit bijvoorbeeld kan 
veroorzaken is de hoogte en het herverdelende 

effect van belastingheffing (p. 46/47). Ook hier 
weer zijn echter mechanismen waar te nemen 
die in de omgekeerde richting werken. De 
Swaan (1989) heeft er in dit verband bijvoor-
beeld op gewezen dat verzorgingsstatelijke 
arrangementen een zeker sociaal gevoel stimu-
leren. Deze werking wordt volgens Le Grand in 
meerdere onderzoeken bevestigd (p. 47).
 Ook nu weer stelt Le Grand dat de mate 
waarin overheidsinterventie het ene of het an-
dere mechanisme activeert, afhankelijk is van de 
beleidscontext: dat is de aard van het beleid zelf, 
maar ook de motieven en handelingsmogelijk-
heden van de betrokkenen.
 Samengevat komt het er op neer dat zowel 
strategieën die gebaseerd zijn op de veronder-
stelling dat de betrokkenen ridders zijn als stra-
tegieën die de betrokkenen zien als schurken 
ongewenste effecten kunnen hebben. Wanneer 
mensen als ridders benaderd worden terwijl 
ze schurken zijn is het risico van misbruik en 
oneigenlijk gebruik groot. Wanneer mensen 
als schurken worden benaderd terwijl hun mo-
tivatie vooral ridderlijk van aard is, bestaat het 
risico dat de ridderlijkheid wordt ondermijnd. 
Dit betekent dat de effectiviteit van publieke 
dienstverlening zowel in een marktmodel 
(contractualism, quasi-markten etc.) als in een 
hiërarchisch model (command and control) als in 
een professioneel model (gebaseerd op vertrou-
wen) afhankelijk is van de specifieke beleids- en 
motivationele context. Het is niet zo dat het ene 
model per definitie beter is dan het andere.

geven en nemen: pionnen  
en koninginnen

De vraag of we ontvangers van diensten moeten 
benaderen als pionnen of als koninginnen is 
voor Le Grand vooral een vraag naar keuzevrij-
heid en wordt door hem benaderd vanuit het 
perspectief van wat hij individueel en systeem-
falen noemt. Hoewel Le Grand vertrekt vanuit 
de  veronderstelling dat het beter is mensen te 
behandelen als koninginnen dan als pionnen en 
het beleid zo in te richten dat burgers een zekere 

De effectiviteit van publieke 
dienstverlening is zowel in een 
marktmodel als in een hiërar-
chisch model als in een professio-
neel model afhankelijk van de 
specifieke beleidscontext. Het ene 
model is niet per definitie beter 
dan het andere
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zeggenschap krijgen over de dienstverlening, 
ziet hij hier wel haken en ogen aan. Wanneer 
individuen zelf keuzes moeten maken, bijvoor-
beeld in de gezondheidszorg of het onderwijs, is 
het niet ondenkbaar dat zij ‘foute’ keuzes maken, 
bijvoorbeeld omdat zij niet beschikken over vol-
doende informatie of omdat zij niet beschikken 
over de mogelijkheden om de informatie te we-
gen en te beoordelen (p. 76). Wanneer de keuze 
bij de uitvoerenden (professionals) of zaakwaar-
nemers (verzekeraars, ouders) wordt gelegd is 
een ander type fouten mogelijk: systeemfalen (p. 
79). Dit kan zich voordoen wanneer de uitvoe-
renden of zaakwaarnemers niet het belang van 
de cliënt voor ogen hebben, maar het eigen be-
lang, het belang van het systeem of een collectief 
belang. Het is niet vanzelfsprekend dat artsen of 
docenten het belang van de patiënt of de leerling 
per definitie voorop stellen. In hun oordelen 
spelen eigen belangen een (beperkte) rol en 
worden ook de belangen van het ‘systeem’ ¬ een 
efficiënte organisatie van het zorgproces in een 
ziekenhuis of het laten volgen van de leerling 
van de institutioneel vastgelegde ‘leerwegen’ ¬ 
betrokken. 
 Naast oog voor de risico’s van individueel en 
systeemfalen moeten we bij de discussie over de 
mate van keuzevrijheid voor de consumenten 
van diensten ook oog hebben voor de vraag waar 
consumenten zeggenschap over krijgen (p. 74). 
Het is zinvol een onderscheid te maken tussen 
de keuze voor de aard van de dienst, de omvang 
van de dienstverlening en de dienstverlener. 
Afhankelijk van de risico’s op individueel of 
systeemfalen kan de keuzevrijheid over deze 
verschillende zaken in meerdere of mindere 
mate worden overgelaten aan de consument. De 
discussie over keuzevrijheid gaat dus niet over 
de vraag of we voor of tegen keuzevrijheid zijn, 
maar vooral over de vraag onder welke omstan-
digheden welk type keuzen aan welke consu-
ment kan worden gelaten.
 De positie van de consument kan worden 
versterkt door hem of haar zeggenschap te geven 
binnen professionele of hiërarchische organisa-
ties of door hem of haar budget te geven om zich 

daarmee op de markt van dienstverlening te be-
geven (p. 82). Beide methoden dragen het risico 
in zich dat de keuzevrijheid van consumenten 
toch weer wordt beperkt (afhankelijkheid van de 
professional; marktconcentratie leidend tot een 
zeer beperkt aantal aanbieders; risicoselectie et 
cetera) en dat er van het versterken van de posi-
tie van de consument weinig terecht komt.

enkele basisregels voor de inrichting 
van publieke dienstverlening

Het uitgangspunt van Le Grand is dat uitvoer-
ders in belangrijke mate gemotiveerd worden 
door altruïstische motieven en dat de zeggen-
schap over de dienstverlening zo veel mogelijk 
in handen van de consument behoort te liggen. 
Omdat er een zekere spanning tussen deze 
uitgangspunten bestaat en omdat ze in de prak-
tijk kwetsbaar zijn, kunnen er geen algemene 
regels uit worden afgeleid. De inrichting van 
publieke dienstverlening is in hoge mate con-
textafhankelijk. In het spanningsveld tussen 
markt en hiërarchie, tussen incentives en re-
gels, tussen professional en cliënt, bestaat geen 
beste oplossing. De vormgeving van publieke 

dienstverlening dient afgestemd te worden op 
het type dienstverlening, op de motivaties van 
uitvoerders en burgers en op de mate waarin en 
de zaken waarover uitvoerders of consumenten 
zelfstandig kunnen beslissen.
 Le Grand pleit er nadrukkelijk niet voor om 
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in de praktijk, gegeven bovenstaande onzeker-
heden, dan maar uit te gaan van de veronderstel-
ling dat mensen egoïstisch handelen en de in-
centivestructuur van een beleidssysteem hierop 
af te stemmen. Een dergelijke, egoïstische 
incentivestructuur kan een self-fulfilling prophecy 
worden: benader mensen alsof ze schurken 
zijn en ze gaan zich ook zo gedragen. Hij pleit 
voor wat hij noemt meer robuuste incentive-
structuren, dat zijn incentive-structuren die 
gevoelig zijn voor de motivationele complexiteit 
van menselijk handelen. Robuuste incentive-
structuren houden rekening met zowel altru-
istische als egoïstische motieven van mensen 
en voorkomen dat het evenwicht tussen beide 
motivaties wordt verstoord (p. 38, 95). Dit is de 
eerste basisregel voor de inrichting van publieke 
dienstverlening. De tweede is eenvoudiger: 
dienstverlening moet zo zijn ingericht dat ze de 
positie van gebruikers versterkt (empowering). 
Ze moet kortom gebouwd worden op de veron-
derstelling dat gebruikers koninginnen zijn en 
geen pionnen. 

de heimwee, marktwerking en 
professionele autonomie voorbij

In de actuele politieke debatten over bijvoor-
beeld de zorgverzekeringswet, over de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering of over de toekomst 
van de awbz zijn globaal drie posities te onder-
scheiden. In de eerste plaats en niet onbelangrijk 
¬ zeker sinds de revolte tegen Paars ¬ is er een 
zekere heimwee naar de tijd waarin publieke 
dienstverlening onverdacht was, rechten rechten 
waren, budgetplafonds niet bestonden en incen-
tives geen rol speelden. Een tweede positie staat 
hier haaks op: het vertrouwen in de werking van 
de markt als panacee voor de kwalen van pu-
blieke dienstverlening door non-profit publieke 
of statelijke instellingen. Een derde positie is in 
opmars en staat voor herstel van het vertrouwen 
in het primaat van de professional  in de zorg, in 
het onderwijs, bij de politie et cetera. 
 Alle drie deze posities zijn in mijn ogen 
gedateerd. We weten inmiddels dat ongecon-

troleerde publieke uitvoering risico’s van on-
beheersbaarheid en oneigenlijk gebruik met 
zich mee brengt. Ook hebben we geleerd dat 
marktwerking binnen het publieke domein 
zeker geen panacee is. Het is vaak moeilijk te im-
plementeren, vergt veel overheidsbemoeienis 
en op quasi-markten zijn de transactiekosten 
om de publieke belangen te waarborgen vaak 
erg hoog. En hoewel professionals belangrijk 
zijn en vaak gemangeld lijken te worden tussen 
het management en de markt is ongelimiteerd 
vertrouwen in professionals ook geen antwoord 
op de problemen in de publieke dienstverlening. 
Professionals dienen niet alleen het belang van 
hun klanten, maar ook hun eigenbelang en 
systeembelangen. Daarnaast vallen individuele 
belangen van bijvoorbeeld patiënten niet direct 
samen met collectieve belangen, bijvoorbeeld 
beheersing en verdeling van het budget. Deze 
collectieve belangen dienen door anderen dan 
de professionals behartigd te worden.
 Freidson, de theoreticus van het professio-
nalisme, publiceerde enkele jaren geleden het 
boek Professionalism: The Third Logic (2001). Naast 
professionalisme staan de logica’s van de vrije 
markt en de bureaucratie. Professionalisme is 
gebaseerd op en georganiseerd via specialisti-
sche kennis. En hoewel Freidson schrijft dat in 
een systeem alle drie de logica’s in een zeker dy-
namisch evenwicht moeten verkeren, tendeert 
professionalisme ¬ de professional is immers 
de specialist ¬ naar monopolievorming. Illu-
stratief hiervoor is Tonkens: ‘Concurrentie en 
efficiëntie horen in de professionele logica niet 
thuis. Het professionalisme kan alleen bestaan 
bij de gratie van monopolies.’ (Tonkens 2003: 
146) Voor de monopolistische professional is 
in de publieke dienstverlening echter weinig 
plaats, hetzelfde geldt voor de ongebreidelde 
markt en voor de ongecontroleerde bureaucraat. 
 De stelling die ik hier wil verdedigen is dat 
de opgave bij de inrichting van de publieke 
dienstverlening juist is gelegen in het vinden 
van dat dynamische evenwicht tussen de logica’s 
van de markt, de bureaucraat en de professional. 
Het is op dit punt dat de studie van Le Grand 
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belangrijke handreikingen biedt, juist omdat 
hij geen eenvoudige regels geeft, maar dwingt 
om beter na te denken over de inrichting van de 
publieke dienstverlening. Omdat de werking 
van publieke dienstverlening afhankelijk is van 
de specifieke beleidscontext zijn gemakkelijke, 
algemene uitspraken (artsen zijn vooral bezig 
met hun inkomen; burgers willen helemaal niet 
kiezen; publieke dienstverlening is inefficiënt; 
et cetera) uit den boze. 
 De waarde van Le Grands benadering moet 
vooral gevonden worden in de toepassing op 
specifieke beleidsterreinen. Om die reden zal ik 
in het vervolg enkele voorbeelden op het brede 
domein van de zorg bespreken. 

zorg

De nieuwe zorgverzekeringswet (zvw) bestaat 
uit een basisverzekering uitgevoerd door con-
currerende particuliere verzekeraars die voor 
hun verzekerden zorg inkopen bij zorgaan-
bieders (dit is een zorgverzekering in natura, 
restitutie is ook mogelijk). In  beginsel is er ook 
sprake van concurrentie op de zorgmarkt, dus 
tussen zorgaanbieders (zij het nu nog slechts 
zeer ten dele). De basisverzekering kent een 
verzekeringsplicht en een acceptatieplicht, er 
is sprake van risicoverevening tussen verzeke-
raars en er is sprake van een zorgplicht voor de 
verzekeraar. Op deze wijze worden de publieke 
belangen beschermd. Er is sprake van risicoso-
lidariteit (tussen ziek en gezond), niet van inko-
menssolidariteit (tussen arm en rijk). Voor dit 
laatste is de zorgtoeslag in het leven geroepen 
die door de belastingdienst wordt uitgevoerd. 
Burgers hebben de vrije keuze van verzekeraar 
en deze concurreren met de prijs. De (inhoud 
van de) basisverzekering, die ongeveer 90% van 
de zorg dekt, is voor iedereen gelijk en wordt pu-
bliek vastgesteld. De werking van de markt voor 
de particuliere zorgverzekeraars wordt bewaakt 
door de zogenaamde (publieke) Zorgautoriteit. 
Ten slotte is er een markt voor het zorgaanbod. 
Het aanbod wordt in publiek-private samenwer-
king gereguleerd (via zogenaamde diagnose-

behandelcombinaties, dbc’s) en er is slechts ten 
dele sprake van concurrentie (nu 10% van het 
zorgaanbod, de bedoeling is dat dat geleidelijk 
meer wordt).
 Met de zvw vindt geen introductie van 
marktwerking plaats, die was er al. Bijvoorbeeld 
op de particuliere verzekeringsmarkt (ongeveer 
40% van de markt) en op de zorgmarkt (er was 
echter geen vrije prijsvorming). De zvw geeft de 
zorgverzekeraars in belangrijke mate de regierol 
in de zorg. Ook dit is niet nieuw, wel is er sprake 
van een uitbreiding van de regierol. De basisver-
zekering is nieuw en hiermee vindt in feite een 
uitbreiding van de publieke sturing in de zorg 
plaats. Via de basisverzekering neemt de solida-
riteit deels toe, zij het dat deze zich concentreert 
op risicosolidariteit.
 Het beoordelen van de zvw in vergelijking 
met de bestaande situatie in termen van markt, 
staat en professional is niet eenvoudig. Er vindt 
een herschikking plaats van de verhoudingen 
tussen de staat en marktpartijen, deze is echter 
niet eenvoudig in termen van meer/minder te 
vangen. (Wel bestaat er het risico van onder-

mijning van de publieke rol omdat de zorg-
verzekeraars als private verzekeraars worden 
beschouwd en zodoende onderhevig kunnen 
worden aan Europese regelgeving met betrek-
king tot de vrije markt.) De consument krijgt 
een grote vrijheid op de verzekeringsmarkt en 
een beperkte keuzevrijheid op de markt van het 
zorgaanbod (alleen in geval van een restitutie-
verzekering heeft de consument keuzevrijheid). 
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De zorgverzekeraar krijgt een centrale rol als 
‘regisseur’ van de zorg. Of hij deze waar gaat 
maken moeten we afwachten. Wanneer zorgver-
zekeraars massaal kiezen voor restitutieverzeke-
ring komt er weinig van deze regierol terecht. In 
de zvw komt de rol van professional het minst 
uit de verf. Hij speelt een belangrijke rol in de 
vaststelling van de dbc’s en uiteraard in de zorg-
verlening zelf. Maar op beide terreinen krijgt hij 
mogelijk meer dan voorheen te maken met de 
verzekeraar.
 In Le Grands termen van motivatie en 
handelingsmogelijkheden lijkt er een tweetal 
(mogelijke) onevenwichtigheden in de zvw 
waar te nemen. Via de omweg van de eu en 
de vluchtroute van de restitutieverzekering 
is het mogelijk dat verzekeraars hun publieke 
(regie-)rol (de altruïstische motivatie) verwaar-
lozen en kiezen voor het centraal stellen van 
bedrijfseconomische drijfveren (de egoïstische 
motivatie). Onduidelijkheden bestaan er ook 
nog rondom de motivatie en handelingsmo-
gelijkheden van zorgaanbieders. De vraag is of 
de dbc-systematiek niet te veel ruimte geeft 
aan de egoïstische motivatie en spiegelbeeldig: 
of er onder de regie van de zorgverzekeraars 
voldoende handelingsvrijheid overblijft voor 
de professional. Voor deze onzekerheden geldt 
dat nu moeilijk te voorspellen valt hoe een en 
ander uit zal pakken. Dit zal vooral afhankelijk 
zijn van de opstelling van de zorgverzekeraars 
en van de vraag hoe de verhouding zorgaanbie-
ders-verzekeraars zich ontwikkelt. Het is echter 
niet denkbeeldig dat de marktverhouding tus-
sen verzekeraar en aanbieder in combinatie 
met de afhankelijkheid van de verzekeraar van 
de aanbieder om de zorgplicht na te komen, de 
aanbieder ¬ en dus de professional ¬ meer 
ruimte geeft dan nu op het eerste gezicht het 
geval lijkt.
 Le Grand behandelt in zijn boek de verande-
ringen die zich onder Blair in de Britse National 
Health Service (nhs) hebben voltrokken. De 
ontwikkelingen in Groot-Brittannië bieden een 
interessant ander perspectief op de mogelijke 
rol van de professional in de zorg. De nhs is 

onvergelijkbaar met de Nederlandse situatie, het 
betreft hier een publiek zorgaanbod dat bestaat 
naast een private zorgmarkt. Om tot een zekere 
beheersing van de zorguitgaven te komen en tot 
een kwalitatief beter zorgaanbod is in de jaren 
negentig het systeem van de General Practitioner 
Fund Holding (p. 98/99) geïntroduceerd. General 
Practitioners (huisartsen) kregen een budget 

toegewezen (in totaal 30% van de uitgaven voor 
de gezondheidszorg) waarmee ze bij de zorgaan-
bieders in de tweede lijn zorg konden inkopen 
voor hun patiënten. Het budget lag vast en bood 
de huisarts dus zowel de prikkel om zo efficiënt 
mogelijk zorg voor zijn patiënten in te kopen als 
de mogelijkheid om in het eigen belang ‘onder 
te consumeren’ (wat overbleef van het budget 
bleef in de praktijk). Patiënten hadden echter 
zowel de mogelijkheid van voice (klachten over 
de huisarts) als van exit (kiezen voor een andere 
huisarts), hetgeen de egoïstisch gemotiveerde 
huisarts aan banden legt. Le Grand typeert dit 
systeem als een robuust systeem dat zowel aan-
trekkelijk is voor ridders (de mogelijkheid om 
voor zijn patiënten zo goed en zo snel mogelijk 
zorg in te kopen) als voor schurken (voor wie de 
prikkel tot onderconsumptie en dus tot winst 
maken beperkt werd).2 
 Anders dan in Nederland ligt in het Britse 
systeem van General Practitioner Fund Holding de 
‘regierol’ in handen van professionals en niet 
van bureaucraten of marktpartijen. Dit systeem 
laat zien dat het zeer wel mogelijk is de rol van 
de professional te vergroten zonder direct al-
lerlei risico’s van professionele autonomie en 
onbeheersbaarheid te lopen. 
 Een ander leerzaam voorbeeld op het terrein 
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van de zorg dat Le Grand behandelt betreft het 
idee van sparen voor long-term care (p.141-146). 
In Nederland hebben wij voor dergelijke zorg de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). 
De uitgaven voor de awbz zijn de laatste jaren 
explosief gestegen en opheffing van de awbz en 
het verplaatsen van deze zorg naar een lokale 
voorziening, de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (wmo), ligt in het verschiet. De op 
handen zijnde overgang van awbz naar wmo en 
de te verwachten sterke stijging van de uitgaven 
voor langdurige verzorging en verpleging in 
verband met de dubbele vergrijzing maken het 
voorbeeld van Le Grand extra interessant.
 In Engeland kent men een subsidie voor 
langdurige verzorging en verpleging die means-
tested is voor zowel inkomen als vermogen. Een 
dergelijk systeem belemmert het sparen voor 
de mogelijke toekomstige zorgbehoefte (de 
zogenaamde armoedeval). Le Grand acht sparen 
noodzakelijk omdat een verzekering waar-
schijnlijk te kostbaar wordt. Om dezelfde reden 
stappen we in Nederland waarschijnlijk over 
van de awbz naar de wmo. Het lijkt mij niet on-
denkbaar dat ook in Nederland naast de wmo ¬ 
een voorziening en niet een verzekering ¬ spa-
ren voor verzorging op de oude dag noodzakelijk 
wordt.3

 Sparen krijgt bij Le Grand de vorm van een 
partnerschap tussen staat en burger. De staat 
vult aan op het gespaarde vermogen van de 
burger. Een minimum-niveau van verzorging 
wordt uit publieke middelen gefinancierd, voor 
zorg boven dit minimum kan de staat pond voor 
pond (of in een bepaalde verhouding, dit kan 
meer of minder progressief zijn) het gespaarde 
vermogen van de burger matchen. Behalve een 
minimum wordt ook een maximum vastgelegd 
en vindt toegangsselectie plaats. Deze selectie 
zou het best verricht kunnen worden door 
diegenen die ook het budget beheren. De voor-
delen van een dergelijk partnerschap-sparen 
(Partnership savings) is dat het vrijwillig is, dat 
er geen means-test meer is en dat mensen geen 
prikkel meer hebben om juist niet te sparen of 
om gespaard vermogen te verstoppen of weg te 

geven. Integendeel: mensen hebben een prikkel 
om te sparen voor hun oude dag. Le Grand geeft 
in zijn voorstellen vele verdere verfijningen van 
partnerschap-spaarsystemen die ik hier verder 
buiten beschouwing laat, maar die het mogelijk 
maken rekening te houden met een eventuele 
lange levensduur of die het systeem meer of 
minder progressief maken. 
 Een mogelijk probleem van het spaarsysteem 
is het feit dat aanbieders worden geprikkeld om 
hun prijzen te verhogen (hetgeen overigens een 
probleem van iedere publiek gefinancierde voor-
ziening is). Le Grand beschouwt het feit dat ook 
in een genereus systeem (pond voor pond mat-
ching) burgers zelf de helft van de kosten voor 
hun rekening nemen als een voldoende rem op 
deze prikkel.
 Systemen van partnerschap-sparen zijn 
voor Le Grand voorbeelden van de inrichting 
van publieke dienstverlening die van burgers 
koninginnen in plaats van pionnen maakt: de 
keuzevrijheid voor burgers neemt toe. Het gaat 
daarbij volgens hem om een zeer robuust incen-
tive systeem: zowel ridders als schurken worden 
zodanig geprikkeld dat hun gedrag vooral het 
publieke belang dient.

tot slot

Le Grands ideeën over de werking van systemen 
van publieke dienstverlening, geanalyseerd 
in termen van de motieven en handelingsmo-
gelijkheden van burgers en uitvoerders van 
publieke dienstverlening bieden in mijn ogen 
belangrijke handvatten om in de discussie over 
de inrichting van publieke dienstverlening ver-
der te komen. Het huidige debat wordt in hoge 
mate gekenmerkt door posities die eenzijdig 
en achterhaald zijn. Le Grands omgang met het 
trilemma van markt, staat en professional is in 
mijn ogen ook een belangrijke aanvulling op 
het wrr-rapport over maatschappelijke dienst-
verlening (2004) dat juist niet wil verzanden in 
discussies over dit trilemma, maar er daarom 
ook geen goed antwoord op geeft. 
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Noten

1 In het vervolg verwijs ik naar 
het boek van Le Grand (2003) 
met alleen de paginanummers.

2 Na een aantal jaren werden 
de fondsen samengebracht in 

omvattender Primary Care Trusts, 
een samenvoeging op regionaal 
niveau van de fondsen van 
verscheidene huisartsen (p. 101-
104).

3 In: Romke van der Veen, Nieuwe 
vormen van solidariteit. Sociaal-de-

mocratische beginsel en de verzor-
gingsstaat (Mets & Schilt / wbs, 
2005) heb ik op andere gronden 
een lans gebroken voor het 
belang van individueel sparen 
binnen verzorgingsstatelijke 
voorzieningen (p. 59-69).

Gat in de markt?  Romke van der Veen  De klant koningin


