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De ondernemende verzorgingsstaat ¬ deel ii (2)

Kanttekeningen bij  
een hoerawoord

pauline meurs

Er bestaat een Babylonische spraakverwarring 
over het begrip maatschappelijk (anderen heb-
ben het over ‘publiek’) ondernemen. Die verwar-
ring heeft te maken met de normatieve lading 
ervan, met analytische onduidelijkheid en met 
mode. Het zomernummer van s&d (2005/7-�) 
biedt een mooie staalkaart aan betekenissen en 
laat zien dat onder dezelfde noemer zeer uiteen-
lopende vragen, verschijnselen en processen 
kunnen worden besproken. 
 Mijn stelling is dat maatschappelijk onder-
nemen vooral kenmerken heeft van een hoera-
woord en van een bezweringsformule. Hoera-
woord, omdat het allerlei organisaties die zich zo-
genaamd tussen overheid en markt manifesteren 
eindelijk een naam en een gezicht geeft. Denk 
aan woningcorporaties, ziekenhuizen, hbo-in-
stellingen en musea. Bezweringsformule, omdat 
maatschappelijk ondernemen suggereert dat het 
publieke en het private goed samen kunnen gaan 
en dat het een instrument is om de inherente 
spanningen tussen deze sferen op te lossen.

 Het begrip maatschappelijk ondernemen is 
beperkt bruikbaar. In het wrr-rapport Bewijzen 
van goede dienstverlening1 hebben we er niet of 
nauwelijks mee gewerkt. Het feit dat het nu 
zo in de mode is ¬ of beter gezegd: weer in de 
mode is ¬ maakt echter wel nieuwsgierig. In 
deze kleine bespiegeling ga ik in op de verschil-
lende thema’s die, onder de noemer van maat-
schappelijk ondernemen, bepalend zijn voor het 
functioneren van de maatschappelijke dienst-
verlening en voor de positie van allerlei organi-
saties die belast zijn met een publieke taak.

geen simpele dichotomie

Het is niet ongebruikelijk om ‘ondernemer-
schap’ te verbinden met de zakelijke of inno-
vatieve kant van het produceren in publieke 
sectoren. Het gaat dan in eerste instantie om 
mogelijkheden om doelmatiger te werken, met 
behulp van instrumenten uit het bedrijfsleven 
efficiencywinst te behalen en klantgerichter en 
innovatiever te opereren. Het ‘maatschappelijke’ 
staat dan voor publieke waarden en rechtsstate-
lijke eisen.
 In de praktijk van het functioneren van pri-
vate of publieke organisaties met een publieke 
taak zien we dat het niet zozeer gaat om het 
maatschappelijke en het ondernemende, als 
wel om het gegeven dat deze organisaties in 
een krachtenveld functioneren met veel tegen-
strijdige eisen en verwachtingen, die op zich 
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alle legitiem zijn maar in veel gevallen niet met 
elkaar te verenigen. Organisaties moeten de 
politiek dienen, maar ook omgaan met verwar-
rende maatschappelijke verlangens en verwach-
tingen.2 De roep om een meer bedrijfsmatige 
aanpak (intern) kan op gespannen voet staan 
met meer marktconform opereren (extern). En 
daar waar sprake is van professionele beroeps-
beoefenaren spelen de kwaliteitsstandaarden en 
professionele praktijken ook een voorname rol.�

 Kortom, het is te makkelijk om maatschap-
pelijk ondernemen te interpreteren als een 
intelligente combinatie van publiek en privaat. 
Het begrip verwijst naar organisaties die in een 
complex krachtenveld moeten acteren waarin 
verschillende waarden om voorrang strijden: 
politieke en maatschappelijke waarden, de waar-
den van de professionals, bedrijfsmatige waar-
den en marktwaarden.

ambiguïteit

De discussie over het wel en wee van maatschap-
pelijke ondernemingen wordt niet zelden ge-
koppeld aan processen van verzelfstandiging en 
privatisering. De overheid stuurt op hoofdlijnen 
en rekent de uitvoerende en verzelfstandigde 
organisaties af op de geleverde prestaties. Die 
hebben meer speelruimte om zelf te bepalen 
hoe zij die prestaties leveren. En bij dat ‘hoe’ kan 
het geen kwaad om een meer ondernemende 
opstelling te kiezen: doelmatig en innovatief. 
De overheid rekent af op de output, bij voorkeur 
in de vorm van prestatiecontracten, waarin het 
maatschappelijke moet zijn verdisconteerd.
 Anders gezegd, het begrip maatschappelijk 
ondernemen verwijst naar de veranderende 
relatie tussen overheid en uitvoerende organisa-
ties, het is als het ware een poging om een nieuw 
sturingsparadigma te introduceren dat veel ver-
wantschap heeft met New Public Management.� 
De ruimte om te ‘ondernemen’ wordt begrensd 
door de publieke opdracht waaraan de organisa-
tie is gehouden. Die publieke opdracht is echter 
lang niet altijd duidelijk en op z’n minst voor 
verschillende interpretaties vatbaar. Ze is im-

mers afhankelijk van politieke besluitvorming 
en daaruit voortvloeiend beleid en regelgeving. 
Die besluitvorming is aan de ene kant voorspel-
baar en navolgbaar ¬ denk aan begrotings- en 
verantwoordingscycli ¬ en aan de andere kant 
grillig en onvoorspelbaar. Dat laatste is zeker 
aan de orde bij incidenten. In dat geval kan met 
gemak de ruimte voor de uitvoering worden 
teruggedraaid en/of kan de publieke opdracht 
een andere invulling krijgen. In beide gevallen 
¬ grillig en voorspelbaar ¬ kan politieke be-
sluitvorming ook leiden tot regels en procedures 
die strijdig zijn met elkaar en in de praktijk niet 
uitvoerbaar.5

 De publieke opdracht gaat niet alleen over het 
politieke maar ook over het maatschappelijke. 
Immers, de organisaties die zich maatschap-
pelijke ondernemingen noemen functioneren 
temidden van burgers, belangengroepen en 
andere partijen die hun eigen verwachtingen 
en wensen hebben en deze direct neerleggen bij 
de organisatie. Het spreekt vanzelf dat politieke 
beslissingen niet zonder meer een weerspiege-
ling vormen van deze verlangens en verwach-
tingen, terwijl uiteindelijk ook de politiek deze 
organisaties beoordeelt naar de mate waarin zij 
erin slagen om deze wensen en verwachtingen 
tegemoet te treden.
 Kortom, nog los van de perverse effecten die 
hoe dan ook kleven aan het sturen op meetbare 
prestaties, is er in het debat weinig oog voor de 
ambiguïteit van de publieke opdracht van de 
zogenaamde maatschappelijke ondernemingen. 
De voorgestane oplossing ¬ meer ruimte in de 
uitvoering en afrekenen op output ¬ is allesbe-
halve een antwoord op deze ambiguïteit.

niets nieuws onder de zon?

Het is een hardnekkig misverstand dat maat-
schappelijk ondernemerschap een nieuw 
fenomeen zou zijn. Met name in de maatschap-
pelijke dienstverlening moet het moderne sterk 
worden gerelativeerd.6 In navolging van vele an-
deren7 hebben wij in het wrr-rapport gewezen 
op de ontwikkeling die organisaties als corpora-
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ties en ziekenhuizen hebben doorgemaakt. Deze 
organisaties zijn ontstaan uit het particulier ini-
tiatief en ¬ op uitzonderingen na ¬ niet door 
de staat opgericht. Ze zijn met de uitbouw van de 
verzorgingsstaat meer verstatelijkt, maar heb-
ben hun private karakter behouden. In die zin 
zouden we kunnen stellen dat er reeds in de ne-
gentiende eeuw sprake was van een interessante 
verzameling maatschappelijke ondernemingen.
 Is er dan niets nieuws onder de zon? Ja en 
nee. Nee, omdat de verschijningsvorm (publieke 
opdracht, private organisaties) niet wezenlijk is 
veranderd. Ja, omdat de normatieve plaatsbepa-
ling anders is. Werd honderd jaar geleden vooral 
de aandacht gevestigd op het particulier initiatief 
van burgers die zich bekommerden om de zwak-
keren, dan wel eigen scholen wilden stichten 
en/of een eigen woningvoorraad opbouwen, de 
praktijk van het maatschappelijk ondernemen 
van vandaag moeten we vooral plaatsen in een 
meer neoliberaal tijdperk met een dominantie 
van het economisch discours en een voorkeur 
voor privatisering, verkleining van het over-
heidsapparaat en terugtreden van de overheid.� 

 De praktijken van vandaag laten goed zien dat 
het economisch discours te eenzijdig is. Het mis-
kent het hiervoor beschreven krachtenveld waar-
binnen deze organisaties functioneren: het gaat 
lang niet altijd over klanten die kunnen kiezen 
en opdrachtgevers die weten wat ze willen. Er is 
veeleer sprake van wisselende posities en coali-

ties, van uiteenlopende claims en verwachtingen 
die strijden om voorrang en die op de een of an-
dere manier geaccommodeerd moeten worden. 
Afwegen, oordelen, prioriteiten stellen is niet 
uitsluitend meer in handen van de politiek, maar 
ook in die van de (bestuurders van de) organisa-
ties. Dat laatste heeft, zoals we hierna zullen zien, 
gevolgen voor de legitimiteit van de beslissingen 
die op dat niveau worden genomen.

bestuurlijke verschuivingen

Organisaties in de maatschappelijke dienstver-
lening hebben te maken met verschillende be-
stuurlijke verschuivingen. Deze verschuivingen 
worden in het debat over de voors en tegens van 
het maatschappelijk ondernemen zelden van el-
kaar onderscheiden, omdat de ideologische posi-
tiebepaling het veelal wint van de noodzakelijke 
analytische scherpte. In navolging van Noorde-
graaf� onderscheid ik drie soorten bestuurlijke 
verschuivingen: verruiming, verplaatsing en 
vervaging. In iets andere bewoordingen worden 
deze verschuivingen ook in het wrr-rapport Be
wijzen van goede dienstverlening geanalyseerd.
 Verruiming heeft vooral betrekking op de 
toegenomen speelruimte van (uitvoerende) 
organisaties. De grotere speelruimte om beslis-
singen te nemen en een eigen koers te bepalen 
heeft alles te maken met het streven van de over-
heid om meer op afstand en op hoofdlijnen te 
sturen. Die terugdringing van de overheid gaat 
in sommige sectoren ¬ zoals de gezondheids-
zorg ¬ gepaard met de introductie van lichte 
vormen van marktwerking.10 
 De praktijk laat zien dat er sprake is van een 
groter speelveld voor de verschillende organisa-
ties, met dien verstande dat de mate van autono-
mie sterk wordt bepaald door de institutionele 
kaders waarbinnen die organisaties functio-
neren. In de sectorstudies die samen met het 
wrr-rapport zijn gepubliceerd11 is een analyse te 
vinden van de wijzen waarop in sectoren zoals 
arbeidsbemiddeling, welzijn, gezondheidszorg, 
wonen en onderwijs die speelruimte is inge-
vuld. Daar komt bij dat de rol van bestuurders 

Nog los van de perverse effecten 
die kleven aan het sturen op 
meetbare prestaties, is er in 
het debat weinig oog voor de 
ambiguïteit van de publieke 
opdracht van de zogenaamde 
maatschappelijke ondernemingen
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van deze organisaties aan belang wint. De ver-
schillen in termen van ondernemend gedrag en 
innovatief vermogen nemen toe, met als gevolg 
dat binnen een domein de verschillen tussen 
organisaties ook toenemen.
 De verruiming aan de basis heeft zich overi-
gens nog niet vertaald in minder overheidsbe-
moeienis. Die bemoeienis wordt wel anders. Een 
goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van 
een nieuw toezichtsregime in de gezondheids-
zorg ¬ de Nederlandse Zorgautoriteit. Maar ook 
in andere domeinen blijft bemoeienis van de 
overheid prominent aanwezig door een grotere 
nadruk op verantwoordingsinformatie, pres-
tatiesturing en arrangementen van toezicht en 
controle.
 In dit complexe krachtenveld willen orga-
nisaties die zich maatschappelijke onderne-
mingen noemen, een eigen positie innemen. 
Zij vechten voor eigen discretionaire bevoegd-
heden, zij willen laten zien dat zij de publieke 
waarden incorporeren in hun eigen beleid en 
dat zij toekunnen met minder overheidsbemoei-
enis. Sterker nog, deze ‘verstikkende’ bemoeie-
nis zou een hinderpaal vormen voor gewenste 
veranderingen: vernieuwing, doelmatig en 
klantgericht werken.
 Met verplaatsing wordt gedoeld op een ver-
plaatsing van macht, politiek en democratie. 
Het bedrijven van politiek in de betekenis van 
afweging van waarden en belangen, het beslis-
sen over toedeling van schaarse middelen, speelt 
zich af op andere podia dan op die van de geves-
tigde politiek.12 Bestuurders van organisaties 
bedrijven politiek. Dat geldt ook voor het ambte-
lijk apparaat, belangengroepen op nationaal en 
lokaal niveau en voor de grote aantallen experts 
en adviseurs die op de een of andere manier 
betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren 
van publieke taken. Het is in dit verband wel-
licht preciezer te spreken van politiek op vele 
plaatsen.
 Politiek op vele plaatsen hangt bovendien sa-
men met het feit dat er ¬ anders dan in vele be-
stuurskundige en organisatiegeschriften wordt 
gesuggereerd ¬ veel minder sprake is van een 

strikte scheiding tussen beleid en uitvoering. 
De kennis die nodig is om beleid te maken be-
vindt zich niet zelden op de ‘werkvloer’. Beleid 
wordt gemaakt tijdens de uitvoering en zonder 
voeding vanuit die uitvoering is beleid gedoemd 
krachteloos te blijven. Overheden, (uitvoerende) 
organisaties en beroepsbeoefenaren (profes-

sionals) zijn van elkaar afhankelijk voor de be-
paling en uitvoering van publieke taken. De in 
het wrr-rapport gebruikte notie van ‘gedeelde 
publieke ruimte’ geeft aan dat er sprake is van 
wederkerigheid tussen deze actoren. De mate 
van onderlinge afstand of nabijheid is niet een 
gegeven, maar voortdurend onderwerp van dis-
cussie en soms van strijd.
 Vervaging heeft te maken met de vervaging 
van de grenzen tussen publiek en privaat. Daar-
bij moet worden opgemerkt dat ‘het’ publieke en 
‘het’ private in feite constructies zijn die tot op 
zekere hoogte het zicht belemmeren op allerlei 
mengvormen die van oudsher bestaan. Maar er 
is ook sprake van vervaging van domeingren-
zen. Er wordt steeds meer in netwerken gewerkt 
over de grenzen van sectoren heen. De toegeno-
men professionalisering van de dienstverlening 
versterkt dit proces van grensvervaging. Er is in 
sommige gevallen ook sprake van een vervaging 
van de grens tussen klanten/cliënten en dienst-
verleners. Cliënten worden coproducent van 
diensten.1� 

Mijn grootste bezwaar tegen het 
begrip maatschappelijk onder
nemen en tegen de wijze waarop 
het debat over dit verschijnsel ¬ 
beter gezegd: deze constructie ¬ 
wordt gevoerd is dat het wordt 
verengd tot de bestuurlijke 
vormgeving
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governance en legitimiteit

Het verhaal over de maatschappelijke onderne-
ming is nauw verweven geraakt met het gover-
nance-debat in de wereld van de (semi-)publieke 
diensten. In zijn bijdrage in s&d 2005/7-� gaat 
Frans Becker hier nader op in.1� De vraag is hoe 
we de koppeling tussen deze debatten moeten 
begrijpen. Het begrip governance verwijst naar 
het stelsel van bestuur, toezicht en verantwoor-
ding. De normatieve premisse is dat er zonder 
toezicht geen goed bestuur kan zijn en dat goed 
bestuur en goed toezicht alleen gerealiseerd 
kunnen worden als er sprake is van effectieve 

vormen van verticale en horizontale verant-
woording. In bestuurskundig jargon gaat het om 
de checks and balances, om het organiseren van 
voldoende tegenmacht en voldoende kritische 
tegenspelers die op basis van deugdelijke infor-
matie invloed kunnen uitoefenen op het beleid, 
die kunnen beoordelen of voorgenomen doelen 
ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en of 
belangen in het geding zijn.
 Eerder betoogde ik al dat het proces van ver-
plaatsing en verruiming de vraag oproept naar 
de legitimiteit en eigenlijk ook de effectiviteit 
van beslissingen en afwegingen op het niveau 
van de organisatie ¬ in dit geval de zogenaamde 
maatschappelijke onderneming. Naar mijn 
oordeel moet de aandacht voor governance 
tegen deze achtergrond worden begrepen en 
beoordeeld: gekozen governance-arrangemen-

ten zouden de legitimiteit en effectiviteit van 
die maatschappelijke ondernemingen moeten 
versterken. Gegeven het bijzondere maatschap-
pelijke belang is de externe legitimiteit extra 
relevant. Governance is, kortom, geen doel op 
zich, maar een middel om de kwaliteit van de 
besturing naar een hoger plan te tillen.
 In zijn s&d-artikel betoogt Becker ¬ naar 
mijn oordeel ten onrechte ¬ dat de huidige 
governance-modellen te veel naar binnen zijn 
gericht en dat de blik alleen is gericht op de 
interne bedrijfsvoering. Natuurlijk zal de gover-
nance-praktijk nog niet in alle gevallen optimaal 
zijn. Dat ligt echter niet aan de modellen, maar 
aan de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. 
In de huidige governance-praktijken in de ver-
schillende sectoren van de maatschappelijke 
dienstverlening wordt veel aandacht gegeven 
aan de verantwoording aan en betrokkenheid 
van belanghebbenden buiten de instelling. Die 
vormen van verantwoording zijn erop gericht 
om de planning- en controlcycli te doorbreken 
en om te leren van de feedback van derden. Daar 
zijn ook vele goede voorbeelden van te geven.15

 Het is spijtig te moeten constateren dat het 
governance-debat is verworden tot een discussie 
over structuren, modellen en juridische con-
structies en dat governance uitsluitend wordt 
gezien als een instrument om te controleren en 
af te rekenen. Cruciaal is, zoals gezegd, het ge-
drag van betrokkenen: de bereidheid om risico’s 
te nemen, het vermogen om toezicht te houden 
zonder alles te willen weten en de bereidheid 
om niet vanuit onzekerheidsreductie en wan-
trouwen te handelen, maar vanuit een meer pro-
actieve en in die zin ondernemende instelling. 
Dat betekent investeren in leercycli in plaats van 
controlcycli en in monitoring- en feedbackme-
chanismen gericht op een verbetering van het 
primaire proces.

het verloren primaire proces 

Mijn grootste bezwaar tegen het begrip maat-
schappelijk ondernemen en tegen de wijze 
waarop het debat over dit verschijnsel ¬ beter 

De ondernemende verzorgingsstaat  Pauline Meurs  Kanttekeningen bij een hoerawoord

De opdracht is niet om nieuwe 
bestuurlijke modes te volgen, 
maar om beter te leren omgaan 
met tegenstrijdige claims en 
verwachtingen, met maatschap
pelijke druk en tegendruk
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gezegd: deze constructie ¬ wordt gevoerd is dat 
het wordt verengd tot de bestuurlijke vormge-
ving. De hierboven aangehaalde kwesties zijn 
daarvan een goede illustratie.
 De vraag wat dit alles betekent voor het pri-
maire proces, het feitelijke werk, wordt zelden of 
nooit gesteld. Liever bestrijdt men elkaar met de 
grote waarden van de Markt of de Overheid en 
levert men ongezouten en ongefundeerde kritiek 
op het management. De maatschappelijke onder-
neming wordt glorieus geïntroduceerd als een 
oplossing voor… ja, voor wat eigenlijk? Naar mijn 
oordeel is het vooral een poging om het ingewik-
kelde krachtenveld waarin gewerkt moet worden 
te ordenen en zelfs te vereenvoudigen. Dat zal niet 
lukken. De opdracht is niet om nieuwe bestuur-
lijke modes te volgen, maar om beter te leren om-
gaan met tegenstrijdige claims en verwachtingen, 
met maatschappelijke druk en tegendruk. 

 Dat is de dagelijkse realiteit van veel pro-
fessionals en andere frontoffice-werkers. Met 
weinig middelen veel doen, met kennis van 
zaken moeilijke afwegingen maken, met ge-
zond verstand en in samenspraak met anderen 
(collega’s, leidinggevenden of anderen) keuzes 
maken en daarop reflecteren. Om deze opdracht 
goed te kunnen vervullen, hebben organisaties 
meer ruimte nodig om eigen keuzes te maken 
en passende ‘lokale’ beslissingen te nemen. Het 
management speelt hierin een belangrijke rol: 
de bevochten speelruimte dient ten goede te 
komen aan de professionals. Dat is geen blanco 
cheque, maar een ‘deal’ om met deskundige inzet 
en altijd beperkte middelen naar eer en geweten 
goede keuzes te maken en juist daarover verant-
woording af te leggen.
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