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Gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (5)

Het armoedige jargon  
van de markt

paul kalma

Het is merkwaardig gesteld met de Nederlandse 
politiek. Hoe groter het wantrouwen in die poli-
tiek, zo lijkt het wel, hoe meer politici geneigd 
zijn om in grootscheepse reorganisatieplannen 
te vluchten; in technisch ingewikkelde, maar 
daarom niet minder radicale ‘stelselherzienin-
gen’. Maatschappelijke problemen stapelen zich 
op en de onvrede over belangrijke onderdelen 
van het beleid (integratiebeleid, inkomenspoli-
tiek, de kwaliteit van publieke voorzieningen) 
neemt toe, maar veel politieke partijen concen-
treren zich op vraagstukken van verantwoor-
delijkheidsverdeling. Niet op de inhoud, maar 
op de vorm. Om het in Haagse bestuurstaal te 
zeggen: niet op de ‘wat’- en de ‘hoe’-, maar op de 
‘wie’-vraag. 
 Een goed voorbeeld is de populariteit van 
staatkundige en bestuurlijke vernieuwing onder 
politici. De rechtstreeks gekozen burgemeester, 
de rechtstreeks gekozen minister-president, 
een districtenstelsel naar Engels of Frans model: 
ze moeten de politiek transparanter maken en 
de kiezer meer zeggenschap geven. Want: ‘daar 
hebben die kiezers in 2002 om gevraagd’. Dat 
valt echter sterk te betwijfelen. De stemmers 
op Pim Fortuyn maakten hun onvrede met 
immigratie en integratie(-beleid) en met de 
onveiligheid op straat kenbaar; niet zozeer hun 

behoefte aan gekozen bestuurders en aan een 
meer regionaal georiënteerd kiesstelsel. Zoals 
ze waarschijnlijk ook niet zitten te wachten op 
‘meer referenda’, zoals leidende Nederlandse 
politici na het ‘nee’ tegen de Europese Grondwet 
direct beloofden. 
 Het reorganisatie-syndroom beperkt zich 
niet tot de inrichting van de democratie. In het 
beleid met betrekking tot de publieke sector 
staan stelselherzieningen (liefst: ingrijpende 
stelselherzieningen) al veel langer lang centraal 
¬ en dat is de afgelopen jaren bepaald niet 
minder geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het politiebestel (dat nu opnieuw overhoop 
wordt gehaald), voor de sociale zekerheid en de 
arbeidsvoorziening (die de afgelopen tien jaar 
aan een reeks ingrijpende, deels tegenstrijdige 
reorganisaties zijn onderworpen) en voor het 
onderwerp van dit artikel: de maatschappelijke 
dienstverlening in sectoren als het onderwijs, de 
gezondheidszorg en het welzijnswerk.1 Een aan-
zienlijk deel van het beleid en van het beleidsde-
bat op deze terreinen draait om verantwoorde-
lijkheidverdeling (keuzevrijheid voor de burger, 
marktwerking, minder overheidsbemoeienis) 
en bestuursstructuren (public governance).
 Nu zijn structuren niet onbelangrijk. Maar 
verandering van die structuren mag niet los 
staan van de aard van de betreffende voorzie-
ningen; van inhoudelijke overwegingen en 
morele en politieke uitgangspunten; en van 
de maatschappelijke problemen waarmee de 
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dienstverlening wordt geconfronteerd. Daaraan 
ontbreekt het nu juist. Men kan uren lezen in 
de rapporten en adviezen over de governance-
problematiek van planbureaus, adviesorganen 
en politieke partijen, zonder één concreet maat-
schappelijk probleem tegen te komen. Dat is 
niet alleen bestuurlijk onverstandig, maar dreigt 
ook tot een verregaande de-politisering van 
het debat over de verzorgingsstaat te leiden. Af-
gaande op het heersende discours onder politici, 
ambtenaren en beleidsadviseurs, is de bestuurs- 
en bedrijfskunde (het New Public Management) in 
Nederland allang aan de macht.
 Deze ontwikkeling wordt in het navolgende 
geanalyseerd en gekritiseerd aan de hand van 
het begrip ‘maatschappelijke onderneming’, dat 
door het cda in omloop is gebracht en dat nu 
een succesvolle tocht door de instellingen (mi-
nisteries, adviesorganen, brancheorganisaties) 
maakt. Op zichzelf beschouwd is het wel een 
mooi begrip. Maar de interpretatie die het cda 
eraan geeft, is in drie opzichten discutabel: 
> ze leunt veel te sterk op een economisch-libe-
rale marktwerkingsideologie;
> ze is te gemakkelijk te gebruiken voor afdek-
king van bestaande machtsposities in het maat-
schappelijk middenveld;
> en ze neemt de morele noties die aan de 
maatschappelijke onderneming en aan het cda-
gedachtengoed in het algemeen ten grondslag 
liggen (sociale binding, altruïsme, gerechtig-
heid) onvoldoende serieus.
 Markt, macht en moraal: op deze drie m’s, 
zo zal ik betogen, scoort de maatschappelijke 
onderneming naar christen-democratische snit 
matig tot slecht. Dat betekent niet dat dit artikel 
één lange aanklacht tegen het cda is geworden. 
Om twee redenen niet. In de eerste plaats zijn 
de denkbeelden die hier gekritiseerd worden 
zeker niet alleen in de christen-democratie aan 
te treffen, maar ook ¬ om twee voorbeelden te 
noemen ¬ in mijn eigen PvdA en in rapporten 
van de Sociaal-Economische Raad. In de tweede 
plaats begint in het cda zelf enige kritiek op 
de technocratisering van de maatschappelijke 
dienstverlening los te komen. Het zomernum-

mer van Christen Democratische Verkenningen 
biedt interessante aanknopingspunten voor een 
andere benadering van de hervorming van de 
publieke sector ¬ net als het terecht (maar niet 
altijd op goede gronden) geprezen wrr-rapport 
Bewijzen van goede dienstverlening.

profit versus non-profit?

Nederland kent een lange traditie van particu-
lier initiatief in de maatschappelijke dienstver-
lening; van een ontwikkelde ‘georganiseerde 
samenleving’ als buffer tussen markt en staat. 
De lof die ons hiervoor vanuit het buitenland 
wel is toegezwaaid, was niet in alle opzichten te-
recht en ging voorbij aan de schaduwzijden van 
dit bestuursmodel, zoals een onduidelijke ver-
antwoordelijkheidsverdeling en een grote regel-
dichtheid. Maar reden voor enige trots is er ze-
ker ¬ van het pluriforme onderwijsaanbod van 
behoorlijke kwaliteit dat ons land nog altijd kent 
tot de corporaties die de sociale woningbouw in 
ons land sterk hebben helpen bevorderen.
 Organisatievormen ‘beyond market and 
state’ hebben bovendien ¬ met het oprukken 
van een onmatig marktdenken tot diep in de 
publieke sector ¬ opnieuw aan relevantie ge-
wonnen. Alle reden om van het pleidooi voor 
‘maatschappelijk’ of ‘non-profit’ ondernemen, 
dat al enkele jaren in het cda opklinkt en dat 
nu ook in een rapport van het wetenschappelijk 
instituut van die partij is vastgelegd, met meer 
dan gewone belangstelling kennis te nemen.2 
Het was immers de christen-democratie, die, in 
conflictueuze samenwerking met de sociaal-de-
mocratie, aan bedoelde traditie mede vorm heeft 
gegeven.
 Het begin dit jaar verschenen rapport handelt 
voor twee derde over de technisch-juridische 
verankering van de maatschappelijke onderne-
ming, maar bevat ook een politiek-inhoudelijk 
deel. ‘Investeren in het primaat van de samen-
leving’, aldus de auteurs, ‘houdt voor de chris-
ten-democratie in dat de overheid de ruimte 
respecteert van maatschappelijke instellingen 
om zelfstandig en ondernemend invulling te 
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geven aan hun ambities op terreinen als de 
zorg, het onderwijs, de volkshuisvesting, etc. (...) 
Vrijheidsrechten, de verwerkelijking van sociale 
grondrechten en maatschappelijke vitaliteit 
komen hier samen.’ Maatschappelijke onderne-
mingen ‘zorgen voor sociale bindingen, moedi-
gen altruïsme aan en versterken de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid op domeinen die 
noch door de markt noch door de overheid moe-
ten worden gedomineerd’. 
 Het non-profit karakter van een instelling, zo 
vervolgen de schrijvers, kan bovendien een im-
puls geven aan de toewijding van werknemers 
en maakt haar, met haar exclusieve gerichtheid 
op een sociaal doel, tot een kristallisatiepunt 
voor vrijwilligerswerk. ‘De onderneming nodigt 
daar als het ware krachtens haar doelstelling toe 
uit.’ Ze concluderen dat ‘een samenleving die 
investeert in maatschappelijk weefsel, in sociaal, 
economisch en in democratisch opzicht beter 
(functioneert) dan een sterk geïndividualiseerde 
of verstatelijkte samenleving’. En ze citeren de 
Amerikaanse socioloog Etzioni, die over maat-
schappelijke organisaties schreef: ‘They fulfil 
their social missions with greater humanity 
than either the state or the market’.
  ‘Greater humanity’, sociale binding, altru-
isme: het zijn geen geringe pretenties. Ze wor-
den in het rapport, stel ik zonder vreugde vast, 
niet waargemaakt. Investeren in de samenleving 
gaat, om te beginnen, voor een publicatie over 
ondernemen-zonder-winstoogmerk, wel erg 
veel, en in wel erg positieve zin, over onderne-
men-met-winstoogmerk. Bij lezing van eerdere 
cda-geschriften over dit onderwerp was het al 
erg wennen om scholen en ziekenhuizen als ‘on-
dernemingen’ aangeduid te zien, die op ‘vraag-
sturing’ ingericht en aan ‘mededingingsbeleid’ 
onderworpen zouden moeten worden. Maar dat 
kon nog overdrachtelijk bedoeld zijn. Nu wordt 
de deur naar commercialisering van de maat-
schappelijke dienstverlening zonder aarzeling 
wijd opengezet.
 De auteurs beroepen zich op veranderde om-
standigheden en een veranderd maatschappelijk 
klimaat. ‘Technologische ontwikkelingen en 

een grotere koopkrachtige vraag leiden ertoe dat 
maatschappelijke instellingen steeds meer te ma-
ken krijgen met concurrentie van commerciële 
bedrijven.’ Mensen zijn mondiger geworden en 
kunnen voldoende kapitaalkrachtige vraag mo-
biliseren om zelf (of in georganiseerd verband) 
diensten te betalen. Als gevolg daarvan doen zich 
‘ingrijpende herschikkingen in bijvoorbeeld de 
zorg en het onderwijs’ voor. Met name rond de 
gezondheidszorg is ‘meer ruimte ontstaan voor 

de gedachte dat ook op winst gerichte instellin-
gen een plek kunnen hebben. Die ontwikkeling is 
ook in de christen-democratie te zien.’
 De auteurs signaleren die trend niet alleen, 
maar begroeten ’m ook van harte. ‘Als in de zorg 
ook commerciële instellingen worden toegela-
ten, verscherpt dat de competitie en daarmee 
de doelmatigheid. Hetzelfde geldt voor het 
introduceren van een open bestel in het onder-
wijs.’ En: ‘naarmate een bestel meer open is voor 
nieuwe toetreders zal er meer ruimte zijn voor 
competitie, ook op het punt van doelmatigheid 
en innovatie.’ Uiteraard moeten er eisen wor-
den gesteld aan winstgerichte ondernemingen 
(bijvoorbeeld een acceptatieplicht voor zorgver-
zekeraars); moeten die ondernemingen niet op 
voorsprong worden gezet tegenover non-profit 
instellingen (‘level playing-field’) en moeten er 
(via fiscale toeslagen) garanties voor mensen 
met een laag inkomen worden geschapen. Maar 
het idee dat commerciële bedrijven in ‘de’ zorg 
en ‘het’ onderwijs een belangrijke rol te spelen 
hebben, wordt volledig omarmd. 
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 Nu is dat geen onbekend standpunt ¬ 
ook niet in de Nederlandse politiek. Hardcore 
liberalen pleiten er al jaren voor. Maar dat de 
christen-democratie, die heeft bijgedragen 
aan de opbouw van een sterke, van overmatige 
commerciële invloeden afgeschermde publieke 
sector, zich zo door het economisch-liberale 
denken op sleeptouw laat nemen, is tamelijk 
onthutsend. Zeker omdat er in het rapport geen 
enkele aandacht wordt besteed aan de mogelijke 
gevolgen voor de toegankelijkheid, de kwaliteit 
en het karakter van de betreffende voorzienin-
gen; aan de maatschappelijke context, namelijk 
een toenemende macht van kapitaalsbelangen 
op sociaal en cultureel terrein; en aan de vraag of 
non-profit organisaties in die omstandigheden 
wel overeind zullen blijven.
 Op die afloop lopen de auteurs overigens zelf 
al vooruit. In eerste instantie omschrijven zij de 
maatschappelijke onderneming als een orga-
nisatie ‘waarvan het overschot (“de winst”) niet 
wordt uitgekeerd, maar geheel en alleen wordt 
aangewend voor het realiseren van het maat-
schappelijk doel dat de onderneming nastreeft’. 
De conclusie van het rapport is echter een an-
dere. Uitdrukkelijk wordt de mogelijkheid open 
gehouden om ‘tot een bepaald maximum het fi-
nanciële surplus (“de winst”) uit te delen aan be-
paalde kapitaalverschaffers’. Ook wordt toegang 
van maatschappelijke ondernemingen tot de 
(commerciële) kapitaalmarkt bepleit, omdat het 
ontbreken van een relatie met die kapitaalmarkt 
‘in een veld (...) waar sprake is van competitie 
met commerciële instellingen een groot nadeel 
kan zijn’. 
 Met andere woorden: wat begint als een plei-
dooi voor non-profit in de maatschappelijke 
dienstverlening, bij wijze van niet-commer-
cieel alternatief voor bureaucratische organi-
satievormen, loopt uit op een loflied op com-
merciële activiteiten in diezelfde maatschap-
pelijke dienstverlening; én op een aanzienlijke 
relativering van het onderscheid tussen profit 
en non-profit. Nog even en alles is bedrijfsleven 
geworden.

te weinig macht ¬ en te weinig 
moraal

Dat het onderscheid tussen profit- en non-pro-
fit-ondernemingen in de loop van het rapport 
vervaagt, is niet het enige bezwaar tegen Inves-
teren in de samenleving. Problematisch is ook de 
wijze waarop over aansturing van, toezicht op 
en medezeggenschap in de maatschappelijke 
dienstverlening wordt gesproken.
 Het rapport legt veel nadruk op ‘horizontale’ 
aansturing en verantwoording, dat wil zeggen 
binnen de betreffende sector zelf. Voor die ho-
rizontale benadering is op zichzelf veel te zeg-
gen. Het primaat van de politieke democratie is 
praktisch en principieel aan grenzen gebonden; 
een actieve maatschappelijke democratie, naast 
en in aanvulling op de politieke democratie, 
is van groot belang. De auteurs hebben echter 
de neiging om horizontale verantwoording als 
‘goed’ en verticale (dat wil zeggen: via de over-
heid lopende) verantwoording als ‘fout’ op te 
vatten.
 Dat wreekt zich al bij de beknopte geschied-
schrijving van de Nederlandse verzorgingsstaat 
in het rapport. De ‘verstatelijking’ van maat-
schappelijke organisaties wordt daarbij breed 
en kritisch uitgemeten. Maar de omgekeerde 
ontwikkeling, de vermaatschappelijking of 
verzuiling van de staat (in de klassieke formule 
van Van Doorn: ‘baas in eigen huis en het huis 
op kosten van de gemeenschap’3) blijft onge-
noemd.

De grote mate van autonomie die het rapport 
voor de maatschappelijke onderneming, respec-
tievelijk voor de betreffende sector claimt, is om 
twee redenen problematisch. In de eerste plaats 
gaat die claim voorbij aan de wenselijkheid van 
aanzienlijke overheidsbemoeienis met de maat-
schappelijke dienstverlening. Om het onderwijs 
als voorbeeld te nemen: een krachtig, voorwaar-
denscheppend én regulerend beleid in deze 
sector is in het belang van ouders, leerlingen 
en onderwijsgevenden ¬ van harde, wettelijk 
vastgelegde kwaliteits- en toegankelijkheidsei-
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sen tot de zorg voor een adequate opleiding van 
leraren; van kostenbeheersing tot de zorg voor 
een samenhangend onderwijsbestel, dat door-
stroming en herkansing mogelijk maakt.4 
 De zeer beperkte rol die de auteurs voor ‘ver-
ticale’ sturing en verantwoording weggelegd 
zien, is dan ook slecht verdedigbaar. De over-
heid moet volgens hen vooral ‘de ruimte van 
maatschappelijke instellingen (respecteren) om 
zelfstandig en ondernemend invulling te geven 
aan hun ambities’. ‘Ordeningsmodaliteiten die 
betrokkenen zelf in staat stellen om toezicht te 
houden (...) verdienen de voorkeur boven direct 
overheidstoezicht.’ De overheid, wordt daar 
waarschuwend aan toegevoegd, moet de be-
hoefte aan ‘eigen meesterschap en strategische 
ruimte’ niet in de weg zitten, ‘juist ook omdat 
het risico groot is dat de ruimte die openvalt, zal 
worden ingenomen door commerciële aanbie-
ders’. Maar hadden de auteurs de toelating van 
profit-ondernemingen tot onderwijs en zorg 
niet zelf bepleit?
 Een tweede bezwaar tegen een sterke auto-
nomie-claim voor ‘de’ maatschappelijke onder-
neming en ‘het’ maatschappelijk middenveld, 
is dat de verhoudingen binnen de betreffende 
sector al gauw te zonnig en harmonieus worden 
voorgesteld; dat machtsverschillen en belangen-
conflicten uit het zicht verdwijnen. Dat blijkt 
in het rapport inderdaad het geval te zijn. De 
problematische verhouding tussen uitvoerende 
professionals en managers (in de zorg, maar ook 
bijvoorbeeld in het onderwijs, waar de bevorde-
ring van de autonomie van scholen vooral de au-
tonomie van schoolbesturen heeft vergroot) blijft 
geheel buiten beschouwing. Hetzelfde geldt 
voor de spanning die er kan bestaan tussen de 
economische belangen van de verzelfstandigde 
woningcorporaties en een breed sociaal huisves-
tingsbeleid op lange termijn.
 Wat dat betreft wekt de wollige taal die in het 
debat over de maatschappelijke onderneming 
pleegt te worden gebezigd (‘gezamenlijk waar-
descheppend vermogen creëren’, ‘horizontale 
hechting’) enig wantrouwen ¬ zeker als die uit 
de mond komt van woordvoerders van mach-

tige belangengroepen, voor wie de juridisch 
afschermde maatschappelijke onderneming 
misschien ook een middel is in de strijd tegen 
meer overheidsbemoeienis met hun sector.5 In 
het algemeen gesproken wekken de voorstellen 
die worden gedaan om ‘deelnemers’ en ‘belang-
hebbenden’ bij het bestuur van de instellingen 
te betrekken, een nogal naar binnen gekeerde 
indruk. Als de ‘vergadering van deelnemers’, die 
de continuïteit van de onderneming bewaakt, 
mede wordt samengesteld uit ‘maatschappelijk 
of ideëel betrokken (rechts-)personen’, gaan 
maatschappelijke ondernemingen elkaar con-
troleren.

 Het pleidooi voor een dergelijk governance-
systeem is overigens doorspekt met positieve 
verwijzingen naar de veranderde bestuurlijke 
verhoudingen bij commerciële bedrijven. Ka-
pitaalverschaffers, aldus de auteurs, dienen ‘op 
essentiële momenten en punten zeggenschap 
(te) hebben over de koers van de onderneming’. 
Het rapport kiest daarmee voor de ‘smalle’ visie 
op het bestuur van de grote, beursgenoteerde 
onderneming. Vóór het ‘shareholder’-model en 
tegen het bredere ‘stakeholder’-model dat het 
cda, met de PvdA, in het verleden bepleitte ¬ en 
dat gelijke medezeggenschapsrechten aan kapi-
taal en arbeid toekent en de leiding van de onder-
neming in handen van een onafhankelijke raad 
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van commissarissen legt. Er dient, zo verwoordt 
het rapport deze koerswijziging, ‘een beter even-
wicht in de verhoudingen tussen raad van com-
missarissen en aandeelhouders’ te komen.
 Het merkwaardige is nu dat de auteurs het 
shareholder-model uitdrukkelijk als inspira-
tiebron voor de bestuursstructuur van de maat-
schappelijke onderneming beschouwen, maar 
dat ze die bestuursstructuur tegelijkertijd een 
brede, stakeholder-achtige basis willen geven 
(‘democratische inbedding’ van deelnemers en 
belanghebbenden, ‘is voor de maatschappelijke 
onderneming van groot belang’). Kennelijk is 
ook hier de behoefte aan identificatie met het 
grote bedrijfsleven sterker dan de band met de 
eigen traditie.6

Mijn derde en laatste hoofdpunt van kritiek 
betreft de sterk technisch-instrumentele inslag 
van het rapport. Die leidt ertoe dat er over maat-
schappelijke problemen in het onderwijs, de ge-
zondheidszorg en de volkshuisvesting helemaal 
niet gesproken wordt. 
 Dat geldt ook voor de aard van het professi-
onele werk en de vraag hoe het ‘vak’, al dan niet 
onder invloed van externe ontwikkelingen, zich 
zal (moeten) ontwikkelen. Op welke groepen 
¬ breed of smal ¬ zal in de toekomst de soci-
ale woningbouw gericht moeten worden en in 
welke mate moeten woningcorporaties zich bij 
hun kerntaken houden? Hoe gaan we onze ou-
deren verzorgen? Welk soort onderwijs maakt 
het mogelijk om de kloof tussen hoog- en laagge-
schoolden in de kennismaatschappij zo beperkt 
mogelijk te houden ¬ en wat vermag het onder-
wijs op dit gebied eigenlijk? Het zijn thema’s die 
geheel onbesproken blijven.
 De vraag die rijst, reikt verder dan de tekst 
van het rapport: hoe interessant en relevant zijn 
bestuurlijke concepten en bestuursfilosofieën 
die zich van dergelijke inhoudelijke vraagstuk-
ken hebben losgezongen? En wat zeggen ze over 
de wijze waarop beleid tegenwoordig tot stand 
komt? Het stelt in ieder geval niet gerust dat de 
scheiding van management(-strategieën) en 
inhoud die de meeste governance-literatuur zo 

kenmerkt, zich tot in de hoogste ambtelijke regi-
onen van ons land manifesteert en daar zelfs als 
bewijs van kwaliteit geldt; als kenmerk van de 
goed functionerende topambtenaar.7

 Wat verder opvalt (en daarmee zijn we weer 
terug bij het rapport zelf) is hoe groot de morele 
claims zijn die op tafel worden gelegd ¬ en hoe 
weinig ermee wordt gedaan. De maatschappe-
lijke onderneming wordt een ‘kristallisatiepunt 
van vrijwilligerswerk’ genoemd, zonder dat daar 
enige uitwerking aan wordt gegeven en zonder 
dat er verder ook maar één vrijwilliger langs-
komt. Begrippen als gerechtigheid lijken uit-
sluitend te worden ingezet om in de vrijwel on-
eindige legitimatiebehoefte van het betreffende 
type ondernemingen te voorzien. Dat roept de 
vraag op hoe serieus het cda zijn eigen nadruk 
op ‘normen en waarden’ eigenlijk neemt.
 Op z’n minst kan de opstellers van het rap-
port verweten worden dat ze de maatschappe-
lijke onderneming, door haar met de civil society 
te vereenzelvigen, mooier voorstellen dan zij in 
werkelijkheid is. Die neiging is jaren geleden 
door scp-onderzoeker en hoogleraar Paul Dek-
ker al eens gekritiseerd. Dat organisaties ‘markt 
noch staat’ zijn, schreef hij, ‘verschaft (hun) nog 
niet de positieve trekken van door vrijwilligheid 
of gemeenschapszin gedragen verbanden’.8

systeemdenken

Veel andere beleidsrapporten over de maat-
schappelijke dienstverlening gaan in dezelfde 
richting als het rapport van het wetenschap-
pelijk instituut van het cda, zoals ze ook de 
termen ‘maatschappelijk ondernemerschap’ en 
‘maatschappelijke onderneming’ erg vaak ge-
bruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het enkele 
maanden geleden verschenen advies van de So-
ciaal-Economische Raad, Ondernemerschap voor 
de publieke zaak.9 Het is minder uitgesproken 
over de wenselijkheid om commerciële organi-
saties een belangrijke rol in de maatschappelijke 
dienstverlening te geven en het zet de rol van 
de overheid (‘systeemverantwoordelijkheid’) 
wat zwaarder aan. Maar voor het overige lijkt de 
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gevolgde redenering sterk op die in Investeren in 
de samenleving.
 Concurrentie wordt in het rapport opgevoerd 
als de ultieme bron van doelmatigheid en in-
novatie. Alle nadruk ligt op horizontale verant-
woording (‘de maatschappelijke legitimatie van 
ondernemingen in de publieke dienstverlening 
en de kwaliteit van hun activiteiten zijn in toe-
nemende mate afhankelijk van hun vermogen 
zich langs de weg van horizontale verantwoor-
ding in de maatschappij te plaatsen’). En de keu-
zevrijheid van de klant staat voorop. Het ser-ad-
vies roept dan ook vergelijkbare kritische vragen 
op als Investeren in de samenleving ¬ van de prak-
tische gevolgen van een verregaande nadruk op 
concurrentie (terwijl gebruikers juist vaak op 
meer coµrdinatie tussen instellingen zitten te 
wachten) tot de verenigbaarheid, praktisch en 
principieel, van ‘vraagsturing’ en ‘consumenten-
soevereiniteit’ met het karakter van veel vormen 
van onderwijs en zorg. 
 Neem bijvoorbeeld een passage in het ser-
advies over het beroepsonderwijs. ‘Onderwijs-
instellingen zullen gelijktijdig hun organisatie 
180 graden moeten draaien: ketenomkering of 
“massa-individualisering”. Massa-individua-
lisering moet worden opgevat als een organi-
satieveranderingsproces waarbij geprobeerd 
wordt om de processen maximaal te organise-
ren rondom de behoeften van de cliënt en de 
onvoorspelbaarheden van het klantgedrag.’ De 
‘onvoorspelbaarheden van het klantgedrag’: 
denkt de ser werkelijk dat een aldus ingericht 
(beroeps-)onderwijs leerlingen (‘klanten’) de 
beste voorbereiding op beroepspraktijk en ar-
beidsmarkt biedt? En dat het de beste manier is 
om de opgaven van het onderwijs op het gebied 
van kennis- en waardenoverdracht tot hun recht 
te laten komen? 
 Uiteraard komen ook in het ser-advies vak-
inhoudelijke ontwikkelingen en de maatschap-
pelijke problemen waarmee dienstverleners ge-
confronteerd (zullen) worden, in het geheel niet 
aan de orde. Ondernemerschap voor de publieke 
zaak leest als een wat erg lang uitgevallen markt-
ideologisch mantra; als een oefening in het ar-

moedig jargon van de markt. Men vraagt zich af 
hoe in het bijzonder de vakbondsvertegenwoor-
digers in de Raad deze tekst, die om alle belang-
rijke inhoudelijke en ordeningsvraagstukken in 
en rond de publieke sector heenloopt, hebben 
kunnen ondertekenen. 

Het PvdA-rapport Zorg voor een goed leven past in 
de hier besproken literatuur ¬ onder andere om-
dat het voor maatschappelijke ondernemingen 
(op gemeentelijk niveau in het verzorgende deel 
van de gezondheidszorg, de ‘care’) een belangrijke 
plaats wil inruimen.10 Het is echter, anders dan 
het rapport van het cda-bureau, minder geneigd 
om profit en non-profit door elkaar te laten lopen. 
Bovendien somt het tal van redenen op om met 
commerciële marktwerking in de gezondheids-
zorg in het algemeen zeer terughoudend te zijn.
 Dan dringen er zich echter wel twee vra-
gen op. De eerste is waarom, ondanks al dat 
voorbehoud, de auteurs toch kiezen voor een 
ziektekostenstelsel waarbij de concurrentie tus-
sen commerciële verzekeraars centraal staat ¬ 
weliswaar onder heel andere randvoorwaarden 
dan die van het kabinet-Balkenende (inkomens-
afhankelijke premies, meer garanties voor echte 
concurrentie, publiek- in plaats van privaat-
rechtelijke vormgeving), maar niettemin. Het 
rapport relativeert de (behoefte aan) keuzevrij-
heid van verzekerden. Het wijst ook op de grote 
problemen die ‘marktsturing’ op een terrein dat 
daar maar gedeeltelijk voor geschikt is met zich 
meebrengt. Al met al staat de analyse van het 
rapport raadselachtig haaks op de conclusie.11

 De tweede vraag die rijst is waarom het mo-
del van de non-profit organisatie alleen op de 
care-, en niet ook op de cure-sector van toepas-
sing wordt verklaard; waarom de auteurs geen 
zorgverzekeringsstelsel presenteren waarin 
maatschappelijke ondernemingen (als waren ze 
de vroegere ziekenfondsen) de hoofdrol spelen. 
Ook tegen zo’n constructie zijn bezwaren aan 
te voeren, en misschien vond de commissie 
het zelf geen haalbare kaart. Maar het was een 
mooie gelegenheid geweest om échte non-profit 
marktwerking, waarmee het cda zo nonchalant 
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omspringt, als alternatief voor de kabinetsplan-
nen te presenteren.12 
 Voor het overige valt op dat het PvdA-rapport 
(dat een aantal andere thema’s, zoals preventie-
beleid, aansnijdt die hier buiten beschouwing 
blijven), de gezondheidszorg, net als veel andere 
beleidsstudies over maatschappelijke dienstver-
lening, overwegend als een ‘systeem’ behandelt. 
De verantwoordelijkheidsverdeling staat, op-
nieuw, centraal; er wordt veel over ‘dynamiek’ en 
‘regie’ gesproken; en het geloof dat belangrijke 
onderdelen van het zorgstelsel ‘op de schop’ 
moeten worden genomen, wordt met kracht 
beleden. Het grote nadeel van dit systeemden-
ken is dat de dagelijkse praktijk van de gezond-
heidszorg naar de achtergrond verdwijnt. De 
patiënt is ook in dit rapport vooral een abstracte 
‘mondige consument’ en slechts af en toe krijgt 
de professional een gezicht.
 Ook vrijwilligers en (op een enkele regel na) 
mantelzorgers ontbreken in deze studie, net als 
verwijzingen naar de afhankelijkheid en kwets-
baarheid van mensen waarmee we in de zorg 
worden geconfronteerd. Het rapport strooit ge-
lukkig niet, zoals het cda-rapport, vrijblijvend 
met grote woorden, maar meer aandacht voor 
het begrip solidariteit, anders dan in de samen-
stelling ‘solidair zorgstelsel’, wordt node gemist. 

perverse effecten

Draait dus alle recente literatuur over de hervor-
ming van de publieke sector om ‘maatschappe-
lijk ondernemen’ (met opvallend veel affiniteit 
voor gewoon, commercieel ondernemen) en 
‘public governance’ (met opvallend veel beden-
kingen tegen overheidssturing)? Gelukkig niet. 
Er zijn ook geschriften die de nodige afstand 
houden van deze beleidsmode en/of voor een 
ander perspectief op maatschappelijke dienst-
verlening kiezen. Daartoe behoren een aantal ar-
tikelen in het zomernummer van het tijdschrift 
Christen Democratische Verkenningen (waarover 
straks) en het rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, Bewijzen van 
goede dienstverlening.13

  Verfrissend aan het wrr-rapport is dat het 
heersende beleidsdiscours kritisch gewogen 
wordt ¬ en in een aantal opzichten te licht 
wordt bevonden. Al op de eerste bladzijde wijzen 
de auteurs erop dat maatschappelijke dienst-
verlening, anders dan beleidsadviseurs het vaak 
doen voorkomen, niet alleen om doelmatigheid 
en innovatie draait, maar in veel gevallen ‘een 

existentiële rol in het leven van mensen (speelt)’. 
Verder waarschuwen ze herhaaldelijk tegen 
generalisaties (de ene vorm van dienstverlening 
is de andere niet) en tegen de eenzijdigheden en 
vertekeningen die het gebruik van economische 
begrippen met zich mee kan brengen. Achter het 
begrip ‘maatschappelijk ondernemen’ bijvoor-
beeld gaat, aldus het rapport, een breed scala aan 
activiteiten en praktijken schuil. Het is dan ook 
‘gevaarlijk het zonder meer als een overkoepe-
lende term in de maatschappelijke dienstverle-
ning te gebruiken’. 
 Ook het voortdurend schermen met het 
begrip ‘consument’ is ‘niet onschuldig’. Het is 
een woordgebruik dat ‘de verhouding tussen 
professionals, instellingen en diegenen die aan 
hun zorg worden toevertrouwd, vertroebelt en 
onder druk zet’. In het verlengde daarvan laat het 
rapport zien hoe beperkt de mogelijkheden van 
‘vraagsturing’ in de publieke sector in de praktijk 
zijn. Ze is alleen weggelegd ‘voor vormen van 
dienstverlening waarbij sprake is van een lang-
durige behoefte aan de diensten en waarbij de 
cliënt niet al te afhankelijk is van de dienstverle-
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ner’. Veel ruimer toepasbaar is het ‘vraaggericht’ 
werken, bijvoorbeeld in het onderwijs en de 
arbeidsvoorziening. Daarbij staat niet zozeer de 
keuzevrijheid van gebruikers (marktwerking) 
centraal, als wel het streven om, binnen strikte 
randvoorwaarden, hun zelfstandigheid en hun 
eigen initiatief zoveel mogelijk te bevorderen.14

 Daarnaast maakt het rapport duidelijk hoe-
veel wantrouwen er, met de opmars van het 
bedrijfskundige denken in de publieke sector, 
in het toezicht op en de aansturing van profes-
sionals is geslopen. ‘De ervaring leert dat het 
eenzijdig sturen op resultaten perverse effecten 
heeft.’ De bureaucratisering van het intern en 
extern toezicht zet volgens de wrr niet alleen 
de kwaliteit van de dienstverlening onder druk, 
maar trekt ook alle aandacht weg van de inhoud 
van het onderwijs, van de dilemma’s waarmee de 
curatieve geneeskunde en de zorgverlening wor-
den geconfronteerd, etc. Ook in de politiek lijkt 
er veel meer belangstelling te bestaan voor het 
beheren en beheersen van de maatschappelijke 
dienstverlening dan voor politiek-normatieve 
aspecten. Er is, zo constateert de Raad terecht, 
nauwelijks ruimte ‘voor een meer waardenge-
oriënteerde discussie’. 

 Jammer is wel dat de aanbevelingen in Bewij-
zen van goede dienstverlening vrijwel uitsluitend 
betrekking hebben op het intern en extern 
toezicht (strekking: minder en beter; ‘lerend 
toezicht’). Hoe belangrijk ook, zo blijft de over-

tuigende kritiek op het inhoudsloze bestuurs- en 
bedrijfskundige denken in de lucht hangen en 
krijgt het rapport toch weer een tamelijk tradi-
tioneel governance-karakter. Ook de essentiële 
vraag naar de grenzen van marktwerking, res-
pectievelijk privatisering in de maatschappelijke 
dienstverlening (‘slechts een beperkt aantal spe-
cifieke diensten leent zich voor marktwerking’) 
keert in de aanbevelingen, helaas, niet terug. 

de professional: ondergewaardeerd  
en overschat

Kritiek op het bureaucratisch aansturen en 
‘afrekenen’ van professionals, zoals de wrr die 
formuleert, wordt ook verwoord in het zomer-
nummer van Christen Democratische Verkenningen, 
getiteld Beroepszeer.15 Veel bijdragen hebben het 
werken in de publieke sector tot onderwerp 
en keren zich krachtig tot zeer krachtig tegen 
het regerende managementdenken aldaar. Een 
(zelf-)kritische terugkoppeling naar het hierbo-
ven behandelde cda-rapport vindt overigens 
niet plaats. Wel is een polemiek opgenomen 
tussen Dorien Pessers, die de nieuwe wet op de 
ziektekostenverzekering fel kritiseert (‘Wan-
trouwen Hoogervorst fnuikend voor huisarts’) 
en Ab Klink, directeur van het wi van het cda, 
die, trouw aan de uitgangspunten van het eigen 
rapport, de centrale rol van commerciële zorg-
verzekaars in het nieuwe stelsel verdedigt (‘Het 
is jammer dat er rook wordt gemaakt waar geen 
vuur is’).
 Geert Mak brengt in zijn artikel de afreken-
cultuur in de publieke sector in verband met het 
gebrek aan vertrouwen dat onze samenleving als 
geheel is gaan kenmerken. De high-trust society 
van weleer ‘is in snel tempo bezig te veranderen 
in een low-trust society’. De politiek, zelf ook 
geconfronteerd met toenemend wantrouwen, 
zoekt houvast in de schijnwerkelijkheid van 
streefcijfers en prestatiecontracten (‘zelfs kleu-
ters moeten scoren’). ‘Het afrekenen’, aldus 
Mak, ‘de kern van veel nieuw kabinetsbeleid, 
heeft alles te maken met het wegsiepelen van 
vertrouwen: een vakman herkent het werk van 
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een andere vakman en durft daarom royaal te 
delegeren, een wankele dilettant heeft alleen cij-
fers om zich aan vast te klampen.’ In dat vacu∑m 
groeit de ‘beunhazerij’; ‘de korst van gewichtig-
doenerige figuren die onze bedrijven, scholen en 
andere organisaties nutteloos belast’.16

 Filosoof Ad Verbrugge is al even kritisch. Wat 
met het ‘belevingssolipsisme’ van de jaren zestig 
begon (werk als vorm van puur individuele, sub-
jectieve ontplooiing) werd later door de neo-li-
berale organisatie-ideologie voortgezet. ‘Alles en 
iedereen werd opgevat als onderdeel van een be-
drijfsmatig productieproces dat zo efficiënt mo-
gelijk moest worden ingericht.’ De hedendaagse 
managementcultus is daar een uitdrukking van. 
Daarmee is niet gezegd dat er geen goede mana-
gers zijn, ‘wel dat zij aan het risico bloot staan de 
immanente zin van werk geweld aan te doen’. 
Dat is volgens Verbrugge vooral het geval in sec-
toren als het onderwijs en de zorg, waar beroeps-
eer en autonomie van oudsher een essentieel 
onderdeel zijn van de beroepsuitoefening. ‘Juist 
in die sectoren waar de veelgeprezen tucht van 
de markt niet werkt en niet kan werken, kan het 
bureaucratisch managerdom groteske vormen 
aannemen.’17

 Is deze kritiek op de teloorgang van de 
professional nostalgisch en overdreven pes-
simistisch, zoals in een aantal recensies is opge-
merkt?18 Nostalgisch misschien, voorzover de 
autonomie van de professional wel erg indivi-
dueel geïnterpreteerd wordt en op traditionele 
(schaal- en gezags-)verhoudingen geënt lijkt. Al 
te pessimistisch misschien ook, al was het maar 
omdat de resistentie van de betrokken beroeps-
groepen tegen beleidsideologieën en bestuurs-
filosofieën niet moet worden onderschat. Maar 
Verbrugge c.s. snijden een probleem aan dat het 
uitvoerend werk in verschillende sectoren aan-
toonbaar belast ¬ en dat niet verdwijnt door 
het te ontkennen (‘Nederland houdt er een uit-
stekend presterend en toegankelijk onderwijs- 
en zorgstelsel op na’).19

  Wel bijten ze zich wel erg sterk vast in de 
tegenstelling tussen ‘de’ professionals en ‘de’ 
managers. Beide groepen zijn er in heel verschil-

lende soorten en maten. En zouden de belang-
rijkste problemen zijn opgelost als we het aantal 
managers drastisch zouden verminderen?

Wat dat betreft graven twee interviews in 
hetzelfde nummer van Christen Democratische 
Verkenningen een laag dieper. Daarin wordt een 
kritiek op het ‘professionalisme’ geformuleerd; 
op de torenhoge verwachtingen die vrijwel 
iedereen van het werk van betrokkenen heeft. 
Onze samenleving, betoogt Giel Hutschemae-
kers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, is 
steeds minder in staat ongemak, leed, risico’s en 
verschil te verdragen. En de werkers in de maat-
schappelijke dienstverlening, de gezondheids-
zorg in het bijzonder, moeten uitkomst bieden. 
Zij kunnen de hoge verwachtingen echter niet 
waarmaken en zijn zich tegen de onvermijde-
lijke teleurstellingen steeds verder gaan indek-
ken met specialisatie, protocollen, richtlijnen en 
kwaliteitssystemen.
 Het hele systeem is er volgens Hutschemae-
kers op gericht risico’s te minimaliseren. Daar-
naast is een opvallend gevolg dat de dienstver-
lening steeds verder wordt gehomogeniseerd. 
De professionele verschillen worden kleiner en 
kleiner. In de geestelijke gezondheidszorg is het 
verschil tussen generalistische en specialistische 
hulp vrijwel verdwenen. Elke klacht of aandoe-
ning wordt geacht binnen het medisch circuit, 
met behulp van specialistische interventies, te 
worden verholpen. En niet alleen worden alle 
professionals in een medisch-specialistisch jasje 
gestoken, ook leken moeten eraan geloven. ‘Het 
onderscheid tussen wat ik voor mijn buurvrouw 
kan doen, wat de huisarts voor haar kan doen 
en wat de ggz voor haar kan doen, lijkt te zijn 
verdwenen. Leken die hulp verlenen, zoals bij 
slachtofferhulp, worden in toenemende mate 
gebonden aan protocollen waarin interventies 
staan voorgeschreven. (...) Zo wordt werkelijk 
iedereen gelijkgeschakeld tot “professional”.’ 
 De ‘duivelse spiraal’ van gelijkschakeling en 
risicomijding is volgens de Nijmeegse hoogle-
raar alleen te doorbreken door opnieuw verschil 
te durven maken: verschillende definities van 
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problemen, verschillende methoden van aanpak 
en onderscheid tussen verantwoordelijkheden. 
‘Tegen de homogenisering in moeten nieuwe 
arrangementen worden gezocht. (...) Problemen 
moeten weer worden teruggelegd bij degene en 
op het niveau waar ze thuis horen.’ Bij het zoe-
ken naar en experimenteren met nieuwe oplos-
singen kunnen, zo is Hutschemaekers gebleken, 
‘lerende’ professionals de steun van managers 
niet missen. ‘Ik zette in mijn oratie die lerende 
professionals sterk tegenover het management. 
Ik geloof nu, door ervaring wijs geworden, dat 
de dialectiek tussen manager en professionals 
meer moet worden benut.’20

 Ook moraaltheologe Annelies van Heijst 
constateert, vanuit een wat andere invalshoek, 
een overbelasting van het professioneel regime. 
Zij bepleit een humanere zorgcultuur, gebaseerd 
op ‘de erkenning van het afhankelijke en het be-
hoeftige dat in ieder mens zit’. Het recht op goede 
zorg is een verworvenheid, aldus Van Heijst. 
‘Dat betekent namelijk toegankelijkheid en het 
niet overgeleverd (zijn) aan willekeur en toeval.’ 
Toch worden de grenzen van het goede dat door 
het recht is te organiseren, in onze samenleving 
pijnlijk duidelijk. ‘Een steeds acutere vraag is of 
situaties van menselijk tekort afdoende kunnen 
worden afgedekt door structurele maatregelen 
van juridische of politieke aard. (...) Zieken, oude-
ren, gehandicapten, psychiatrische patiënten en 
verslaafden hebben formeel geen tekort aan so-
ciale rechten, wel een schrijnend tekort aan zorg, 
betrokkenheid en liefde.’ 
 De ‘verschraling van hun menszijn’ tast de 
kwaliteit van de samenleving in haar geheel 
aan. Dat vraagt om de erkenning en de verdere 
ontwikkeling van altruïstische motieven van 
professionele zorgverleners (‘die zo belangrijke 
motivatie wordt in opleiding, begeleiding en 
bijscholing niet of nauwelijks “in cultuur ge-
bracht”’) en een publieke opwaardering van 
zorgende arbeid. Maar ook zal het afwentelen 
van zorg op professionals, ‘terwijl de rest van 
de samenleving zich met leukere of zogenaamd 
belangrijker zaken bezighoudt’, moeten vermin-
deren. ‘Het vangnet voor mensen die lijden zou 

uitgestrekter moeten zijn. (…) (H)umaniseren 
van de zorgcultuur betekent ook: werken aan 
een samenleving waar meer onderlinge verbon-
denheid bestaat.’21

 Hutschemaekers en Van Heijst formuleren 
beiden een radicale, steekhoudende kritiek op 
het professionele regime ¬ maar wel één die 
ook concrete handelingsperspectieven biedt: 
experimenten die de homogenisering en de 
overbelasting van de zorg helpen verminderen; 
meer nadruk op niet-materiële motieven om in 
de zorg te (gaan) werken; een grotere openheid 
van professionals voor vrijwilligerswerk. Als dat 
maatschappelijk ondernemen is, zonder slogans 
over marktwerking, keuzevrijheid en de klant 
die koning is, dan teken ik ervoor. 

tot slot

Wat zijn de conclusies die uit deze uitvoerige 
bespreking van recente literatuur over de maat-
schappelijke dienstverlening kunnen worden 
getrokken? Ik formuleer een drietal aanbeve-
lingen, mede ten behoeve van het debat over de 
hervorming van de publieke sector dat de PvdA 
dit najaar zal gaan voeren.

1. De verdediging van het publieke domein 
Het rapport van het wetenschappelijk insti-
tuut van het cda doet wat in pleidooien voor 
de maatschappelijke onderneming heel vaak 
gebeurt: het relativeert in verregaande mate 
het onderscheid tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. 
Dat onderscheid is echter essentieel. Het draait 
om zaken die, praktisch en principieel, van 
groot belang zijn voor de wijze waarop we onze 
samenleving willen inrichten: de mate waarin 
het algemeen belang in het geding is, de aard en 
intensiteit van de verantwoordelijkheid van de 
overheid, en de mate waarin de burger zijn/haar 
consumentenbelang kan laten prevaleren.
 Tegen die achtergrond zal de sociaal-demo-
cratie ¬ krachtiger dan ze de afgelopen periode 
gedaan heeft ¬ de strijd moeten aanbinden met 
de openlijke of sluipende commercialisering 
van (basis-)voorzieningen op het gebied van 
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het onderwijs en de gezondheidszorg. Ze beho-
ren, naar hun aard, naar hun maatschappelijke 
functies en hun externe effecten tot het publieke 
domein, niet tot het domein van de markt, hoe 
goed de publieke belangen in zo’n marktsetting 
ook ‘geborgd’ zouden kunnen worden. Dat im-
pliceert onder meer:
> een zware verantwoordelijkheid van de over-
heid voor het reguliere onderwijs en de regu-
liere gezondheidszorg. Over de mate van (de-) 

centralisatie en over de responsiviteit van het 
beleid is daarmee nog niets gezegd, wel over de 
‘autonomie’-hype die we bijvoorbeeld in het on-
derwijs beleven en over de economisch-liberale 
misvatting dat de overheid geen uitvoerende 
taken zou kunnen vervullen;
> een grote terughoudendheid ten aanzien van 
private financiering (sponsoring, eigen bijdra-
gen) en van het gebruik van financiële prikkels. 
Het nastreven van efficiency en het anderszins 
zuinig omspringen met publieke middelen, 
zekere financiële incentives als onderdeel van een 
breder (arbeidsvoorwaarden-)beleid: dat is heel 
wat anders dan de homo economicus loslaten in 
de maatschappelijke dienstverlening;
> relativering van de consumentensoeverei-
niteit, herwaardering van de brede, veelzijdige 
en soms ook tegenstrijdige rol die burgers (als 
gebruiker, buurtbewoner, vrijwilliger, lid van 
een politieke gemeenschap) en maatschappelijke 
organisaties (lokaal/nationaal/Europees) in de 
maatschappelijke dienstverlening kunnen spelen 
¬ als tegenmacht, maar ook als dragers van ver-
nieuwing en maatschappelijke betrokkenheid. 

2. Uit de bestuurskundige fuik
We zullen, zoals in een deel van de hier bespro-
ken literatuur terecht wordt bepleit, ‘terug naar 
de professionals’ moeten. Omdat we voor goed 
en doelmatig functionerende publieke voorzie-
ningen op hen aangewezen zijn, maar ook om-
dat het de beste manier is om te ontsnappen aan 
de bestuurlijke fuik waarin het beleid op dit ter-
rein is beland. In plaats van weer een nieuw be-
sturingsinstrumentarium te ontwerpen moeten 
we de discussie richten op de doelstellingen van 
onderwijs, zorg en welzijnswerk en de aandacht 
verschuiven van procedures naar inhoud.
 Deze terugkeer van de professionals wil al-
lerminst zeggen dat aan hen een vrijbrief moet 
worden verstrekt, zoals soms ¬ in het heetst 
van de strijd tegen de veronachtzaming van hun 
werk ¬ wordt bepleit. ‘Lerende’ professionals 
worden misschien geboren, maar worden ook 
‘gemaakt’. Door een werkomgeving in te richten 
die innovatie uitlokt; en door veel meer dan de 
afgelopen tijd aandacht te besteden aan oplei-
ding, bij- en herscholing. Controle en onder-
steuning zijn noodzakelijk (van overheidswege, 
door een actieve ‘civil society’), een activerend 
nationaal beleid blijft geboden. 
 Betrokkenheid van ouders en leerlingen, pa-
tiënten en cliënten is essentieel voor de kwaliteit 
van de voorzieningen. In de verschillende onder-
delen van de publieke sector zal (stimulering van) 
vrijwilligerswerk een belangrijk kenmerk van het 
professionele ethos moeten gaan vormen. Maar 
door de professionals (en daarmee:‘het primaire 
proces’) centraal te stellen wordt een halt toege-
roepen aan simplistische opvattingen over wie 
het onderwijs, of het welzijnswerk moet ‘runnen’ 
(het departement, de markt en Koning Klant, de 
besturen van de instellingen), waarbij degenen 
die het eigenlijke werk doen meestal uitsluitend 
lijdend voorwerp zijn. 
 De terugkeer van de professionals begint met 
hen minder (dan ook in dit artikel is gebeurd) 
met dit populaire verzamelbegrip aan te duiden, 
en vaker gewoon hun beroep te noemen: dat van 
arts, leraar, arbeidsbemiddelaar, verpleegkun-
dige, kinderleidster of opbouwwerker. 
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3. De morele dimensie
De sterk technisch-instrumentele benadering 
die het debat over de maatschappelijke dienst-
verlening de afgelopen jaren is gaan over-
heersen, zou bijna doen vergeten dat er bij die 
dienstverlening waarden in het geding zijn. Niet 
alleen in de politieke besluitvorming over (de 
inrichting van) de betreffende voorzieningen, 
maar vooral ook in de alledaagse professionele 
praktijk; bij de overwegingen die daar een rol 
spelen en de beslissingen die daar genomen 
worden. En bij de motivering van mensen om in 
het onderwijs, de zorg of het welzijnswerk te 
gaan werken; of om, al dan niet in professioneel 
verband, een bijdrage ‘om niet’ te leveren.
 Veel daarvan draait om de betrokkenheid bij 
anderen, om grote en kleine solidariteit. Hoe, 
om Van Heijst te citeren, ‘te werken aan een 
samenleving waar meer onderlinge verbonden-
heid bestaat’? Daarbij komt de sociaal-demo-
cratie zichzelf tegen. Ze heeft altijd veel nadruk 
gelegd op de rol van de staat als instrument om 
de solidariteit gestalte te geven. Particulier ini-
tiatief werd gewantrouwd. Terecht, voorzover 

ze van sociale zekerheid en andere vormen van 
ondersteuning een recht, geen ‘bedeling’ wilde 
maken. Maar daarmee is wel de onbaatzuchtige 
hulp die mensen elkaar geven, al dan niet in 
georganiseerd verband, uit het zicht geraakt. 
Dergelijke hulp kan echter ook in een moderne 
verzorgingsstaat niet worden gemist. 
 Dat wil allerminst zeggen dat vrijwilligers-
werk een soort alternatief voor (het recht op) 
professionele hulpverlening zou kunnen vor-
men. Het overgrote deel van de zorg is afhanke-
lijk van specialistische kennis en andere profes-
sionele capaciteiten. Ook heeft liefdadigheid te 
veel principiële schaduwzijden (bevoogding; 
vermindering van het zelfrespect van wie op 
caritas aangewezen raakt) om de-professionali-
sering van de verzorgingsstaat serieus te over-
wegen. Maar als aanvulling op, ondersteuning 
en relativering van die professionele dienstver-
lening is ze van grote waarde. Bovendien kan ze 
het draagvlak voor de verzorgingsstaat helpen 
verbreden, doordat wettelijke opgelegde solida-
riteit gecomplementeerd wordt met vrijwillig 
aanvaarde en actief beleefde solidariteit.22

Noten

1 In dit artikel zal af en toe ook 
worden verwezen naar de volks-
huisvesting. Deze sector ver-
schilt m.i. echter van de maat-
schappelijke dienstverlening in 
eigenlijke zin, omdat corpora-
ties eerder als infrastructurele 
bedrijven moeten worden 
aangemerkt. In een rapport als 
dat van de wrr, dat de sectoren 
volkshuisvesting, onderwijs, 
zorg, arbeidsbemiddeling en 
welzijn behandelt, wordt aan 
dat onderscheid voorbijgegaan. 
Een ander verschil is misschien 
dat de volkshuisvesting een 
grote stelselwijziging, de zgn. 
‘bruteringsoperatie’, heeft 
doorgemaakt, die wél redelijk 
succesvol is verlopen (zie: E. van 

Thijn e.a., Grenzen aan de markt, 
Amsterdam, Wiardi Beckman 
Stichting, 2002). Stelselwijzi-
gingen zijn niet per definitie 
verkeerd.

2 Investeren in de samenleving. 
Een verkenning naar de missie 
en positie van de maatschappe-
lijke onderneming, Den Haag, 
Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda, 2005. Zie ook 
bijvoorbeeld de themanum-
mers die Christen Democratische 
Verkenningen uitgebracht over 
Goede zorgen ontketenen (zomer 
2000) en Ontketening door vraag-
sturing (zomer 2002).

3 J. A. A. van Doorn, ‘De ver-
zorgingsmaatschappij in de 
practijk’, in: J. A. A. van Doorn/
C.J.M.Schuyt, De stagnerende 
verzorgingsstaat, Meppel, Boom, 

1978, p.17-47.
4 Vgl. J.M.G.Leune, Onderwijs 

in verandering. Reflecties op een 
dynamische sector, Wolters-
Noordhoff, Groningen, 2001; 
P.Kalma, ‘Quasi-ondernemers. 
Marktwerking in de non-profit 
sector’, in: P.Dekker (red.), Parti-
culier initiatief en publiek belang. 
Beschouwingen over de aard en 
toekomst van de Nederlandse non-
profitsector, Den Haag, Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2002, 
p.155-175.

5 De uitspraken zijn van W. van 
Leeuwen, voorzitter van Aedes, 
de brancheorganisatie van wo-
ningcorporaties. De organisatie 
verzet zich onder meer fel tegen 
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plichte heffing op het vermogen 
van corporaties middelen te 
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beschikking te krijgen voor de 
sociale woningbouw. ‘Door het 
merendeel van de corporaties 
en Aedes wordt iedere verplich-
tende variant als een inbreuk op 
de privaat-rechtelijke autono-
mie beschouwd.’ T.Brandsen/
J.K.Helderman, ‘Volkshuisves-
ting’, in: Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 
Maatschappelijke dienstverlening. 
Een onderzoek naar vijf sectoren, 
Amsterdam, Amsterdam Uni-
versity Press, 2004, p.112.
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ondernemingen geen enkele 
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sector in vergelijkend perspectief, 
Den Haag, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, p.297.

9 Sociaal-Economische Raad, 
Ondernemerschap voor de publieke 
zaak, Den Haag, ser, 2005. 
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