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Waarom werkt marktwerking niet in de publieke
sector?
Evelien Tonkens
Drie denkfouten
Waarom is marktwerking in de publieke sector een plaag? Op veel terreinen werkt
de markt toch prima, waarom hier dan niet? Dit komt door drie elementaire
denkfouten over de verhouding tussen de markt en de publieke sector, in het
bijzonder de zorg.
Ten eerste is er het idee dat de overheid publieke diensten echt op afstand kan
plaatsen en er dan ook vanaf is. Het idee dus dat de overheid de rotklus van zich af
kan schuiven om de zorg te coördineren. Dat ze die bij iemand anders kan
neerleggen. Zakdoekje leggen, niemand zeggen. Een belangrijk motief voor
marktwerking is de hoop dat dit mogelijk is. Het zorgstelsel is onder meer te
begrijpen als een vorm van zakdoekje leggen. Al sinds de commissie-Dekker eind
jaren tachtig is dit motief terug te zien in debatten over het zorgstelsel en de sturing
van de zorg. De overheid wilde van de rotklus af om de zorg te sturen, want het
ging om een explosief groeiend budget waarop zij maar weinig greep heeft. Het is
bovendien een sector waar nu eenmaal veel doden vallen en dus vaak de
schuldvraag gesteld wordt. Duidelijk is dat de overheid van deze
verantwoordelijkheid af wilde en hoopte dat ze die met marktwerking bij de patiënten
en de verzekeraars kon leggen. Na een korte flirt met dit idee, net lang genoeg om
ze een centrale rol te geven, hebben de verzekeraars overigens aangegeven voor
de eer te bedanken. Daarmee bleven de patiënten over als de centrale sturende
partij.
Toenmalig minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst zei in de Tweede
Kamerdebatten over het zorgstelsel echter altijd dat de zorgmarkt binnen
randvoorwaarden van gereguleerde marktwerking tot ontplooiing moest komen ?
maar dat de overheid wel verantwoordelijk bleef voor de betaalbaarheid,
toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. De elementaire denkfout is nu dat je iets
daadwerkelijk op afstand kunt plaatsen wanneer je voor zulke basale en grote
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aspecten ervan verantwoordelijk blijft. Wat is er nog meer dan betaalbaarheid,
toegankelijkheid en kwaliteit? Waar ben je dan als overheid eigenlijk níét
verantwoordelijk voor? Met marktwerking krijgt de overheid dus wel de
verantwoordelijkheid, maar niet meer de greep op de dienstverlening. Zij kan
daarop nog slechts indirect, via bevordering van transparantie en concurrentie,
invloed uitoefenen.
Wel de verantwoordelijkheid, niet de macht: een klassiek vrouwelijke positie die niet
voor niets door feministen met kracht is afgewezen. Het gevolg is een grotere kloof
tussen burgers en bestuur, want voor burgers is niet goed te begrijpen waarom de
overheid op allerlei publieke zaken zo slecht aanspreekbaar is. Vaak doet de
politiek hier ook aan mee door de indruk te wekken dat ze ergens over gaat terwijl
dat niet het geval is. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien wanneer Tweede
Kamerleden weer eens van de minister eisen dat hij een ziekenhuis openhoudt:
daar gaat de minister helemaal niet over.
Door deze onmogelijke combinatie (wél verantwoordelijkheid maar nauwelijks
macht) ziet de overheid zich genoodzaakt om steeds meer controlemechanismen te
installeren, teneinde van haar grote afstand toch toezicht te houden. In oktober
2007 eiste de Tweede Kamer bijvoorbeeld met succes een extra fusietoets van de
minister om de fusiebewegingen in de zorg beter te controleren en naar men
hoopte te beperken. Steeds als er iets misgaat, dringt de politiek aan op meer
controle. En komen er dus weer extra controlerende instanties, met alle
bureaucratie en ondoorzichtigheid van dien.
Een ander treffend voorbeeld hiervan zijn de reacties op misstanden in de
vermarkte thuiszorg: failliete instellingen in de thuiszorg zouden miljoenen aan
AWBZ-geld hebben verspild. De grootste politieke partijen roepen dat er veel
strenger moet worden gecontroleerd in de thuiszorg, want ‘het moet volstrekt helder
zijn hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld’ (PvdA) en we moeten weten ‘of ze
wel elk dubbeltje hebben omgedraaid’ (CDA). Er moeten hardere afspraken komen,
instellingen moeten aan een keurmerk voldoen en alleen worden toegelaten als ze
aantoonbaar kwaliteit leveren (vakbonden en brancheorganisaties). ‘Een kerstboom
van BV’s moet argwaan wekken, er moet een transparante bedrijfsstructuur zijn’
(CDA)(de Volkskrant, 22.1.07). Kortom: marktwerking roept vanwege de grotere
afstand tot de uitvoering van de overheid op tot extra controleorganen, extra
registratie en transparantie en dus extra bureaucratie. Meer marktwerking blijkt dus
niet tot minder, maar juist tot meer bureaucratie te leiden.
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Marktwerking in de publieke sector is precies hierom minder rampzalig wanneer het
om volledig geprivatiseerde zaken gaat waarvoor de overheid geen
verantwoordelijkheid draagt, zoals in het geval van privéklinieken voor cosmetische
chirurgie. De overheid heeft in die situatie weinig macht, maar ook navenant weinig
verantwoordelijkheid. Ook dan is marktwerking overigens niet zonder problemen,
want waarom zouden we bijvoorbeeld collectief de dure opleidingen van artsen
betalen als die daarna in privéklinieken gaan werken? En waarom moeten
ziekenhuizen eigenlijk opdraaien voor de complicaties van operaties in
privéklinieken, waar we via de premie dus toch allemaal aan meebetalen?
Proces of product?
De tweede denkfout is dat zorg bestaat uit heldere, goed afgebakende en
beprijsbare producten. Zorg is echter geen product, maar een proces: ‘Terwijl een
zorg-product afgebakend moet worden om het te kunnen verhandelen, is een zorgproces niet afgegrensd maar open’, aldus Annemarie Mol in haar boek De logica
van het zorgen (2006). Het is een enorme klus om van een proces een product te
maken. Het vereist een gigantische bureaucratische operatie waarin het proces
wordt opgeknipt in deeltjes die elk hun eigen noemer hebben, hun eigen begin- en
eindpunt, hun eigen prijskaartje. Precies deze bureaucratisering is nu gaande met
het formuleren van dergelijke verhandelbare aparte eenheden, in de cure ‘DBC’
genoemd (diagnose-behandelcombinatie) en in de care ‘ZZP’
(zorgzwaartepakketten). Over de hiermee gepaard gaande bureaucratie-explosie
zijn de laatste jaren talloze klachten geuit (zie bijvoorbeeld regelzucht.nl).
Mols kritiek op de gedachte dat zorg een product zou zijn in plaats van een proces,
is echter fundamenteler. Het doet geen recht aan wat zij ‘de logica van het zorgen’
noemt, waarin zorgen ‘een gezamenlijk gedragen, open, resultaatgericht proces’ is?
Het brengt met zich mee dat het zorgproces kan verbeteren terwijl er minder
product wordt geleverd. Zorg kan zelfs optimaal zijn terwijl een patiënt zelden of
nooit een hulpverlener ziet’. Zorg is ingebed in relaties en kan daarom niet goed
worden afgebakend in producten zonder in die relaties in te grijpen en daarmee het
zorgproces te verstoren.
Een problematisch aspect van dat opknippen van het zorgproces in producten is
dat eerst moet worden vastgesteld wat het probleem van de patiënt precies is, zodat
daarbij een product geleverd kan worden. Dat is echter vaak niet duidelijk: het
opsporen en (durven) benoemen van problemen is zelf onderdeel van het
zorgproces. Het duidelijkst is dat bij een patiënt met ‘vage klachten’, bij wie pas na
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veel onderzoek blijkt dat er niets gevonden kan worden of blijkt dat er toch een
tumor in het spel is. Of een patiënt met psychische problemen: mogelijk ligt daaraan
bijvoorbeeld een verleden van seksueel misbruik ten grondslag, maar is de patiënt
pas na een half jaar in staat om daarover te praten.
Marktwerking kan functioneel zijn in die delen van de publieke sector waar spullen
centraal staan en niet relaties. Waar het inderdaad om afbakenbare producten gaat
en niet om processen. Daar hoeft immers die vertaalslag van proces naar product
niet plaats te vinden en blijven de hiervoor genoemde kwalitatieve en
bureaucratische kosten dus uit. Ook daar heeft marktwerking overigens ernstige
nadelen, zoals hoge reclamekosten, het aanpraten van behoeften en het subtiel
omkopen van dienstverleners die zelf financiële belangen hebben bij hun diensten
of producten, zoals vaak gebeurt in de relatie tussen de farmaceutische industrie en
artsen. Dit zijn echter calculeerbare nadelen, die men kan afwegen tegen de
nadelen van andere systemen; het zijn geen onvoorziene en zichzelf versterkende
problemen die de kern van de zorg zelf aantasten.
Overcapaciteit?
Een derde fundamentele denkfout is de gedachte dat een situatie van overvloed, en
dus van overcapaciteit in de zorg, mogelijk en wenselijk zou zijn. Voor marktwerking
is een situatie van overvloed noodzakelijk omdat alleen dan concurrentie, en
daarmee keuzevrijheid, prijsverlaging en efficiëntie mogelijk zijn, zoals de RVZ ook
heeft gesteld. Al zeker tien jaar wordt gewaarschuwd dat er de komende decennia
grote personeelstekorten in de zorg aanstaande zijn en dat er veel moet gebeuren
om dit probleem enigszins binnen de perken te houden. Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde daarom herhaaldelijk dat in de
toekomst de meerderheid van de schoolverlaters in de zorg zou moeten gaan
werken om het huidige peil te handhaven. Het is op zijn minst curieus om
tegelijkertijd vanuit hetzelfde ministerie een zorgstelsel te fabriceren waarin een
overschot aan personeel noodzakelijk is.
Maar zelfs als het zorgstelsel pas voor pakweg 2024 bedoeld was, is het ideaal van
een overschot aan professionals discutabel. Ten eerste is het erg duur, omdat er
veel mensen met publieke middelen dure opleidingen moeten volgen ? zeker in de
cure ? die men dan vervolgens niet of niet optimaal inzet. Het is ook duur omdat
deze professionals ‘geprikkeld’ worden om zo veel mogelijk cliënten te vinden en hun
zo veel mogelijk van hun diensten aan te prijzen (en hun dus zo veel mogelijk
ziekten aan te praten, of ze op zijn minst niet met een aspirientje weer naar huis te
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sturen onder het motto ‘kijk het nog maar even aan’).
Die prikkel tot overconsumptie is weer strijdig met een van de grote en
onomstreden successen van de Nederlandse gezondheidszorg, namelijk de
huisarts als poortwachter. Daar zijn we in Nederland onder meer zo trots op juist
omdat ze mensen verantwoord met een aspirientje naar huis kunnen sturen, en zo
96 procent van de klachten afhandelen tegen 3 procent van de kosten. Hoe kunnen
huisartsen deze taak volhouden als hun poortwachtersrol van twee kanten wordt
ondergraven? Als de zorgverleners achter de poort genoodzaakt zijn om zich
massaal als rattenvangers van Hamelen te gedragen die zo veel mogelijk patiënten
door de poort willen slepen, terwijl patiënten als mondige zorgconsumenten ook zo
veel mogelijk waar voor hun premiegeld eisen?
Verschillende logica’s
Deze derde elementaire denkfout overkoepelt de twee voorgaande in die zin dat de
zorg wordt begrepen als een markt, zij het een imperfecte. De erkende imperfecties
behoeven correctie, daarvan is iedere marktwerkingsadept overtuigd, maar wel met
het perspectief van de markt als maatstaf. De gemankeerde zorgmarkt wordt nooit
een volkomen, ideaaltypische markt, maar kan er wel dichtbij komen, is het idee. En
hoe dichterbij, des te beter de zorg wordt. Het is vergelijkbaar met de gedachte dat
een homoseksueel een gemankeerde hetero is die met een hele set correcties en
aanpassingen toch nog een bijna-hetero kan worden, en daarmee een beter mens.
Of het idee dat een Chinees een gemankeerde Europeaan is die met de juiste
operatieve ingrepen, kleding en manieren toch nog bijna voor een Europeaan kan
doorgaan, en daarmee een beter mens zou zijn dan als Chinees.
Met andere woorden: men sluit de optie uit dat de zorg een eigen sfeer is of zou
moeten zijn, met een eigen logica. De meer fundamentele kritiek van Mol komt
daarentegen voort uit de gedachte dat we aan zorg wél een eigen logica kunnen
toekennen. Zoals de marktlogica tekort wordt gedaan door haar als een
gemankeerde zorglogica te typeren, zo wordt de zorg tekortgedaan door haar te
typeren als een gemankeerde markt. De medisch socioloog Eliot Freidson heeft
een dergelijk onderscheid in iets algemenere zin uitgewerkt: hij onderscheidt naast
de logica van de markt en de logica van de bureaucratie ? die ook vaak als een
gemankeerde markt is gezien ? een derde logica, die van het professionalisme.
Op de markt is de vraag van de klant het uitgangspunt. Althans: van de
koopkrachtige klant. Centraal staat wat de klant wil en bovendien kan betalen. De
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markt wordt gereguleerd door concurrentie, die patiënten keuzevrijheid geeft en
prijzen laag houdt. Adam Smith is de grote theoreticus van het marktdenken.
Bureaucratie is geen gemankeerde markt maar een eigen sfeer met een eigen
logica, waarin waarden als zorgvuldigheid, voorspelbaarheid en rechtsgelijkheid
centraal staan. Wetten en procedures geven houvast en maken de bureaucratie
onpersoonlijk en betrouwbaar. Geen maatwerk, geen uitzonderingen, want als de
een iets krijgt, hebben alle anderen daar ook recht op. De bureaucratie is zorgvuldig
en daarom traag. De grote theoreticus van de bureaucratie is Max Weber.
Professionals
De derde logica, die van het professionalisme, ontbeert een groot theoreticus.
Freidson probeert die leemte te vullen in zijn boek Professionalism: The Third
Logic (2001). De kern van het professionalisme is een ‘seculiere roeping’, zo
betoogt hij, om een transcendente waarde, bijvoorbeeld gezondheid of welzijn, zo
goed mogelijk te dienen. Om iedere patiënt zo goed mogelijk te helpen, bijna
ongeacht hoeveel tijd en geld dat kost. De professional is dienstbaar, maar anders
dan op de markt is deze dienstbaarheid niet een echo van wat de klant wil. Zij komt
voort uit een eigen visie op de situatie van de patiënt, gebaseerd op opleiding en
ervaring met vergelijkbare gevallen. Niet wat de klant wil ? en al helemaal niet wat
hij kan betalen ? staat centraal, maar wat de patiënt nodig heeft. Het hoort
bijvoorbeeld tot de kern van het beroepsethos van elke arts om een zieke te helpen,
ook als die onverzekerd is, geen geld heeft, niet geholpen wil worden of zich
misdraagt.
Het streven van een professional is om steeds beter te worden in het eigen vak.
Niet rijk worden, niet concurreren en niet tegen een zo laag mogelijk bedrag zo veel
mogelijk klanten binnenhalen, zoals de ondernemer op de markt wil. Door steeds bij
te leren en kennis en ervaring uit te wisselen en te verspreiden, draagt de
professional bij aan collectief beschikbare kennis die de beroepsuitoefening
verdiept en verbetert. Daartoe is samenwerking met collega’s en andere instellingen
noodzakelijk; concurrentie staat daarmee op gespannen voet.
De professional heeft, anders dan de ambtenaar, discretionaire ruimte nodig: ruimte
om naar eigen inzichten te handelen en beslissingen te nemen. Daarom laat zijn
werk zich niet persen in vaste protocollen en/of vooraf afgebakende producten en
hoeveelheden behandelingen. Richtlijnen zijn bruikbaar als advies, niet als keurslijf.
Professionals zijn in hun inkomen afhankelijk van de overheid, maar in hun
oordelen en handelen volstrekt zelfstandig. Hun zelfstandige oordeel is echter geen
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individueel oordeel: het kan alleen bestaan binnen een gemeenschap van
vakgenoten, die elkaar scherp houden. Vandaar het belang van
beroepsverenigingen en eigen opleidingen.
Kortom: marktwerking kan hier en daar in de zorg functioneel zijn, mits het om
spullen gaat en niet om complexe, sterk relatiegebonden hulp aan kwetsbare, zieke
en verwarde mensen. Bij de genees- of hulpmiddelen, bijvoorbeeld, gelden de
genoemde bezwaren tegen marktwerking niet: concurrentie kan hier tot prijsdaling
leiden en hoeft de relatie tussen zorgverlener en patiënt niet te beïnvloeden. Het is
volstrekt dwaas dat een aspirientje bij de apotheek tienmaal zo duur is als bij de
drogist en dat een geneesmiddel waarvan het patent is verlopen nauwelijks in prijs
daalt, waardoor het mogelijk is er exorbitante winsten op te maken. Al even
ongerijmd is het dat zelfs de meest schrijnende personeelstekorten geen reden zijn
voor salarisverhoging. Op deze onderdelen is er niet te veel maar te weinig
marktwerking. Dit kan echter buiten de relatie tussen hulpverlener en patiënt om.
Uitgangspunt zou moeten zijn dat markt en bureaucratie bij de zorg welkom zijn,
mits zij als gasten hun plaats weten en de zaak niet gaan domineren. De default
mode moet het professionalisme zijn en de introductie van elementen van
bureaucratie en markt vereist een uitleg waarom zij hier toch van nut kunnen zijn.
Evelien Tonkens is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA. Dit
is een licht bewerkt deel van hoofdstuk 4 van de nieuwe, uitgebreide editie
van haar boek Mondige burgers, getemde professionals (Van Gennep, 2008).
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