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ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

D
e verhalen vandegedupeer-
den vandekindertoeslagaf-
faire, het rapport vande
parlementaire commissie
metharde conclusies, het te-
rugtreden van (ex)ministers,

enuiteindelijkhet aftreden vanhet kabi-
net zullen langnagalmen inpolitiekDen
Haag en ver daarbuiten.Wat inde loopder
maandenaanhet licht is gekomen, is zo
groot enonvoorstelbaar dat het niet alleen
deBelastingdienst raakt.

Het legt ookdebijl aandewortel van
dewijzewaarop inNederlandde verzor-
gingsstaat is ingericht enwordt bestuurd.
Degevolgen vandeze zaak zullenookhun
sporennalatenbij degenendiebelast zijn
metdeuitvoering, of het nudemedewer-
kers zijn vandeBelastingdienst, hetUVW
ofdeGGD.

Terechtwordt er ookgewezennaarde
wetgevendemacht, enmeer inhet bij-
zondernaar deTweedeKamer zelf als
medewetgever.Het is daaromwrangdat
deparlementaire commissie de rol vande
TweedeKamerniet heeft onderzocht. Een
gemiste kansomdat ookdaar zelfreflectie
hardnodig is.De inquisitiemethode van
de leden vandeparlementaire commissie
bij de ondervraging vanbetrokkenambte-
naren enbewindspersonenwasdaarom
zeer ongepast.DeTweedeKamerkeurde
immers allewetgeving rondde toeslagen
goed.

Sterkernog: de vele amendementen
vandeKamerledenhebben inbelangrijke
matebijgedragenaande complexiteit van
de regels.Hoedat allemaal indeuitvoe-
ringbij elkaarmoest komen,wasblijkbaar
van later zorg. Eenbeproefd recept is het
eisen van ‘tussentijdse evaluatie’.Maar
dan ishet kwaadmeestal al geschied.

DOORGESCHOTEN REGELGEVING
Niet alleenbij deBelastingdienstmaar
ook in andere sectoren is sprake van inge-
wikkeldewetgevingwaarbij deuitvoering
steeds verder uit het vizier raakt. Inhet bij-
zonder speelt dat inde zorg, bijvoorbeeld
bij deWet opde jeugdzorg.Dezewet regelt
dedecentralisatie vanalle vormenvan
jeugdzorg en legt de verantwoordelijkheid
bij de gemeenten.Doel vandewetwasde

zorgdichter bij de jongeren tebrengenen
meer samenhang tussende verschillende
jeugdzorgvormen te realiseren. Zo zoude
zorg goedkoperworden,met als gevolg
dat bij de invoeringook eenbezuiniging
werd ingeboekt.De vele protesten enkri-
tiekenmochtenniet baten.Deuitvoering
zouallemogelijkebezwaren zeker kunnen
oplossen.

Bij deWet verplichte geestelijke gezond-
heidszorg (Wvggz) gebeurdehetzelfde.
Erwas veel kritiek opdeuitvoerbaarheid,
maardewetwerd tochaangenomen.Nu,
een jaar later, blijkt al dat het nietwerkt.

Inbeide voorbeelden is de administra-
tievedruk enorm toegenomen,met als
gevolgminder toegankelijke zorg,minder
kwaliteit,maarmeer regels. Endit zijn
maar twee vande vele voorbeelden. Tel-
kens zienwehetzelfdepatroon:meer ge-
detailleerdewet- en regelgevingdiedeuit-
voering tot indehaarvaten raakt.Maarbij
demakers vandewet steedsminder ken-
nis en ervaringover dedagelijkse (zorg)
praktijk die zij trachten te reguleren.

MEER OVERHEID
Hetwekt danook verbazingdat demeeste
politiekepartijennu inde aanloopnaar
de verkiezingeneenpleidooi houden voor
meer overheid enmindermarktwerking
inde zorg.

De roepommeeroverheidsoptreden is
ook terug te lezen inde vele commentaren
tijdensdezepandemie.De zorg zou te ver
afstaan vandeoverheid en te veel zijn over-
geleverd aanprivate partijen.De veron-
derstelling is dat deoverheidhet beter zal
doendandeprivate sector, terwijl keer op
keer is geblekendat deoverheidhelemaal
niet is toegerust omzelf deuitvoering van
goede zorg ter hand tenemen.

Het zijn juist de zorginstellingenende
professionals die deboel draaiendehou-
den. Zij innoveren, zij proberenmet veel
creativiteit de enormezorgvraag in goede
banen te leiden. InNederland is de ge-
zondheidszorg vanoudsher inhanden van
het particulier initiatief.Het is juist dank-
zij private partijendat de zorg tot grote
bloei is gekomen.

Niet het feit dat de zorgwordt geleverd
doorprivate partijenmet eenpubliekeop-

dracht of de vermaledijde ‘marktwerking’
zijnhet probleem,maarhet feit dat de
overheid steedsmeer invloedopdeuitvoe-
ringheeft enmet gedetailleerdewetgeving
in controlwil zijn.Dezemaakbaarheids-
ideologiewreekt zich telkensweer.Ook
nuweer inde reactie vanhet kabinet opde
toeslagenaffaire.

Maatwerk is het nieuwe toverwoord
maardat kandeoverheid zelf nooitwaar-
maken.Maatwerkbetekenthet verschil
maken, de enepersoonandersbehande-
lendandeandere, een zekerewillekeur
accepteren en vertrouwenophet beoorde-
lingsvermogen vandeprofessionals. En
nietmeteende teugels aantrekkenals een
besluit evenandersuitpakt dan verwacht.

HYBRIDE MODEL
Latenweniet steeds vervallen in simpe-
le zwart-witredeneringen zoals ‘minder
markt,meer overheid’.DeNederlandse ge-
zondheidszorgbestaat uit vele private par-
tijenmet eenpubliekeopdracht.Ook vele
bedrijven (denkbijvoorbeeld aanPhilips)
dragenbij aandeze vitale sector.De zorg
is énpubliek énprivaat énprivé. Iknoem
ookprivé omdatheel veel zorgdoor fami-
lie en vriendenwordt geleverd.

Dit hybridemodelmoet gekoesterdwor-
den.Hetheeft de zorg veel gebracht: goede
kwaliteit, ondernemerschap, creativiteit
maar ookonderlinge solidariteit en een
toegankelijke zorg.Natuurlijk het kanal-
tijd beter.

Maarhet zoudepolitiek enhet open-
baar bestuur sierenals zijmeerbeschei-
denheid aandedag leggenenerkennen
dat juist indeuitvoeringbeleidwordt ge-
maakt.Met demenselijkemaat komthet
danookwel goed.

Z O R G

De zorg is gebaat bij een tandjeminder overheid
$ Veel partijen
willen nogmeer
sturing van
overheid in zorg

$Maar het
probleem is juist
de
gedetailleerde
wetgeving

$Overheidwil
te veel ‘in
control’ zijn en
moet
professionals
juist vertrouwen
geven

Bij de makers
van de wet is
steeds minder
kennis en
ervaring over
de dagelijkse
zorgpraktijk
die zij
reguleren
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