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In de afgelopen maanden heb ik de nodige mensen verteld dat ik vandaag 

afscheid neem met een symposium over marktwerking. Men gunt dat mij van 

harte, maar dat ging meer dan eens gepaard met de verzuchting: 

‘Marktwerking heeft ons ook een hoop ellende gebracht’. Dit brengt mij gelijk 

bij de titel van het symposium: ‘marktwerking, vloek of zegen’. 

Marktwerking wordt een vloek als negatieve persoonlijke ervaringen daarmee 

geassocieerd worden. Je wordt bijvoorbeeld als burger niet goed bediend: 

zorg of hulp is er te weinig, of komt te laat, of het is omslachtig om deze te 

krijgen. Als uitvoerende professional zucht je onder de administratieve 

verplichtingen en onzekerheid over je werk. Managers in de publieke 

dienstverlening kunnen gefrustreerd raken door alle onzekerheden waarmee 

zij geconfronteerd worden. Allemaal negatieve ervaringen die betrokkenen in 

hun beleving kunnen koppelen aan marktwerking.  

De negatieve beeldvorming over marktwerking wordt ook ingegeven door een 

meer algemeen ongenoegen over maatschappelijke ontwikkelingen. Voor 

velen maakt marktwerking onderdeel uit van een giftige cocktail van  

ontwikkelingen als neoliberalisme, globalisering en de teloorgang van 

solidariteit.  

De negatieve gevoelens die marktwerking oproept is goed te verklaren. Het 

was immers Margaret Thatcher die in de jaren tachtig van marktwerking een 

ideologisch wapen maakte om de verstarde maatschappelijke verhoudingen 

in Groot-Brittannië te doorbreken. Daarmee werd marktwerking van begin af 

aan sterk ideologisch geladen. De Amerikaanse econoom Milton Friedman 

deed ook een duit in het zakje met de toendertijd  veel bekeken televisieserie 

‘Free to Choose’. Thatcher en Friedman als ideologische symbolen zijn 

langzamerhand achterhaald, de jonge generatie kent die namen nauwelijks 

meer. Maar kritiek op marktwerking heeft zich inmiddels  stevig genesteld in 

de bredere kritiek op het neoliberalisme. Kritiek die in de afgelopen jaren 

alleen maar gegroeid is. Zelfs het CDA keert zich volgens de jongste berichten 

tegen het neoliberalisme. In het ‘frame’ van neoliberalisme is marktwerking 

per definitie een vloek.  

Ik heb daar moeite mee. Zo is het ‘frame’ van neoliberalisme te algemeen om 

de effecten van marktwerking in de publieke dienstverlening goed te 

doorgronden. Daarvoor moet je preciezer en dieper kijken. Bovendien maakt 
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de ideologische lading én de negatieve connotatie het lastig om het 

verschijnsel onbevooroordeeld en nuchter te analyseren.  

Ik heb in mijn essay dit willen voorkomen door goed te kijken naar de praktijk 

op basis van mijn eigen waarnemingen in de afgelopen decennia. Ik heb dit 

gedaan aan de hand van enkele hardnekkige problemen in de publieke 

dienstverlening met als vraag in welke mate deze toe te schrijven zijn aan 

marktwerking. Die problemen zijn hoge administratieve lasten, moeilijk te 

contracteren kwaliteit, moeizame samenwerking en versnippering van 

verantwoordelijkheden. Dit zijn problemen die in de volle breedte van de 

publieke dienstverlening spelen, maar de inkleuring daarvan is per sector 

verschillend.   

Bij de beoordeling heb ik bewust gekozen voor een brede definitie van 

marktwerking. Niet alleen liberaliseren en privatiseren maken in mijn definitie 

onderdeel uit van marktwerking, maar ook instrumenten geïnspireerd door 

het gedachtengoed van New Public Management. Denk daarbij aan vormen 

van prestatiefinanciering en benchmarking. De grootste gemene deler van 

deze instrumenten is dat het gaat om verscherpte contractering, met 

gebruikmaking van prestatieprikkels, die ontleend zijn aan het 

marktmechanisme.  

De overweging om te kiezen voor een brede definitie van marktwerking heeft 

te maken met de beleidspraktijk. In veel sectoren worden de verschillende 

instrumenten simultaan ingezet. Zo zijn veel hybride sturingsarrangementen 

ontstaan, met een scheut markt én een scheut overheid. In de ene sector een 

beetje markt en veel overheid, denk bijvoorbeeld aan de drinkwatersector. In 

een andere sector veel markt en een beetje overheid, denk aan de 

telecomsector. De meeste sectoren in de publieke dienstverlening zitten daar 

tussen in, ze hebben een flinke scheut van beiden. Dit maakt het nodig om het 

instrumentarium in zijn samenhang te beoordelen.  

  



Marktwerking in de publieke dienstverlening, vloek of zegen? 

Betoog Maarten Veraart op het symposium op 12 november 2019 

 

 

3  

De in het essay geanalyseerde problemen worden vaak aan marktwerking 

toegeschreven. Uit mijn analyse komt een ander beeld naar voren. Ja,  

marktwerking gaat gepaard met meer administratieve lasten. In de jeugdhulp 

is dit evident uit de hand gelopen. Ja, bij marktwerking zijn er problemen met 

het contracteren van kwaliteit; en ja, bij marktwerking zien we obstakels in de 

samenwerking én versnippering van verantwoordelijkheden.  

Maar is daarmee de introductie van marktwerking ook altijd de onderliggende 

oorzaak? In mijn waarneming is dit vaak niet het geval. Marktwerking in de 

vorm van verscherpte contractering  heeft juist de al langer bestaande 

problemen zichtbaar gemaakt.  

Neem de problemen rond samenwerking. Nog niet zolang geleden was de 

verkokering tussen sectoren schering en inslag. De samenwerking tussen 

publieke aanbieders was in veel gevallen zeer beperkt.  

De vanmiddag besproken sectoren van jeugdhulp en openbaar vervoer zijn 

daar voorbeelden van. In de jaren negentig heb ik veel in de jeugdhulp 

gedaan, jeugdhulpverlening heette dat toen nog. Binnen de 

jeugdhulpverlening waren huizenhoge schotten tussen residentiële 

instellingen, ofwel jeugdhuizen, en de ambulante hulpverlening. Dat waren 

niet alleen financiële schotten maar ook mentale muren, op het ideologische 

af. Die situatie is nu ondenkbaar. Het voor nu iedereen vanzelfsprekend dat 

deze hulpvormen elkaar aanvullen. Daarbij is samenwerking geboden. 

In het openbaar vervoer zat elke modaliteit – trein, streekvervoer en 

stadsvervoer – in zijn eigen cocon. Ook dat is nu ondenkbaar. Het belang van 

de reiziger voorop zetten betekent dat alle OV-partijen goed moeten 

samenwerken om een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod te kunnen bieden. 

Zonder dat zullen de grote steden vastlopen.  

Een dergelijke een kentering is in bijna alle delen van de publieke 

dienstverlening zichtbaar. Er worden ketendiensten ontwikkeld, activiteiten 

en investeringen worden op elkaar afgestemd. Op een aantal plekken is die 

samenwerking succesvol tot stand gekomen, op veel plekken is het echter nog 

fragiel met de nodige kinderziekten.  
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Samenwerking vraagt in alle gevallen om zakelijke afspraken over te leveren 

prestaties tussen de verschillende partners. Dit veronderstelt scherpe 

contractering, hét instrumentarium waar bij uitstek marktwerking in voorziet. 

Marktwerking belemmert derhalve niet de samenwerking, maar toepassing 

van het instrumentarium is juist een voorwaarde om dit succesvol te kunnen 

doen. In dit perspectief is marktwerking een zegen. Dat samenwerking 

desondanks moeizaam tot stand komt heeft alles te maken met de vele 

belangen die daarbij in het geding zijn én het leerproces dat doorlopen moet 

worden.  

Het is goed om daarbij op te merken dat de eisen aan kwaliteit nu anders zijn 

dan 10 à 20 jaar geleden. De maatschappij is complexer geworden, de burgers 

én politici zijn veeleisender. Dit is de dieper liggende oorzaak van de 

worsteling met samenwerking, niet de introductie van marktwerking.  

Ik trek vergelijkbare conclusies over de andere drie onderzochte hardnekkige 

problemen. Daarmee wil ik overigens niet de specifieke knelpunten die het 

instrumentarium van marktwerking oproepen bagatelliseren. In het essay 

komen deze ruimschoots aan bod.  

Het oplossen van de hardnekkige problemen vraagt om maatwerk, waarbij 

recht wordt gedaan aan de specifieke kenmerken van een sector én waarbij 

alle belangen zorgvuldig worden gewogen. Ingrijpende hervormingen, waarbij 

het hele speelveld op zijn kop wordt gezet, vergen niet alleen veel tijd, maar 

ook het nodige leervermogen.  

Netwerksectoren hebben voorop gelopen bij de introductie van 

marktwerking. De ervaring daar leert dat ingrijpende transitieprocessen veel 

tijd kosten, minimaal 10 jaar, maar 20 jaar is geen uitzondering. Mijn advies is 

dan ook om voorzichtig te zijn met alomvattende hervormingsprocessen. 

Alleen doen als de dienstverlening ver én structureel onder de maat is; niet 

doen als het redelijk goed gaat maar het wel wat beter kan.  

Mijn advies is ook om ingrijpende hervormingen niet gepaard te laten gaan 

met forse budgettaire kortingen. Dit roept een reeks van onverwachte en 

ongewenste effecten op die uiteindelijk het beoogde transitieproces 

frustreren. Beoogde doelmatigheidswinsten kunnen pas achteraf worden 

geïncasseerd. 
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Denk bij hervormingen liever aan gerichte ingrepen in de structuur die 

concrete problemen oplossen én aanwijsbare blokkades opruimen. Het 

speelveld blijft daarbij op hoofdlijnen in tact, maar de 

verantwoordelijkheidsverdeling wordt op onderdelen aangepast. Zo zijn er 

goede argumenten om hooggespecialiseerde jeugdhulp in een apart regime 

onder te brengen, maar dit vraagt wel om een goede afstemming met lichtere 

vormen van jeugdhulp op lokaal en regionaal niveau.  

Wat je scheidt moet je namelijk ook weer verbinden. Dit heb ik talloze malen 

naar voren gebracht als adviseur. Het belang daarvan wordt echter vaak 

onderschat. In de spoorsector hebben we duur leergeld betaald met de 

splitsing van NS en ProRail. Met de splitsing zijn veel voordelen van een 

geïntegreerde bedrijfsvoering verloren geraakt zonder dat nieuwe 

verbindingen werden aangebracht. Het heeft 15 jaar geduurd voordat beide 

organisaties weer goed konden samenwerken.  

Met de aangekondigde ZBO-vorming komt ProRail onder directe aansturing 

van het ministerie van I&W en daarmee wordt de fragiele balans in de 

samenwerking verstoord.  Uitbouw van de samenwerking tussen beide 

bedrijven in de vorm van co-makership, en waar nodig integratie van taken, 

ligt naar mijn oordeel meer voor hand.  

De precieze vormgeving van gerichte structuurinterventies moet veel 

aandacht krijgen, waarbij potentiële problemen niet onder het tapijt worden 

geveegd.  Dit laatste is een groot manco in de beleidsvoorbereiding. Dit is niet 

alleen het gevolg van een tunnelvisie. Het heeft ook te maken met de 

beoordeling van kritische geluiden. Te gemakkelijk worden die beschouwd als 

verklaarbare weerstand van belangengroepen die veranderingen vrezen. Dit is 

misschien zo, maar daarmee is het niet altijd onzin. Dieper kijken zonder 

vooringenomenheid is nodig. Risico’s transparant in beeld brengen zorgt niet 

alleen voor een betere kwaliteit van besluitvorming, maar ook voor het beter  

om kunnen gaan met die risico’s in het implementatieproces.  

Voordat minister de Jonge drastische maatregelen in de jeugdhulp neemt zou 

hij mijn essay goed moeten lezen. Niet dat hij daar het ei van Columbus in zal 

vinden, maar wel inzicht krijgt in alle valkuilen die gepaard gaan met 

interventies in het bestaande speelveld. Hetzelfde geldt voor Stientje van 

Veldhoven als zij volgend jaar de voorstellen voor de marktordening van het 

spoor voorlegt.  
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Naar mijn mening zou over de hele linie in de publieke dienstverlening vooral 

meer aandacht moeten worden gegeven aan verbetering van de kwaliteit van 

de contratering. Dit heeft de hoogste prioriteit. Daarbij kan goed gebruik 

worden gemaakt van enkele economische en bestuurskundige leerstukken 

die ik in mijn essay behandel. Zo laat het leerstuk van de incomplete 

contracten zien dat het reputatiemechanisme een belangrijk wapen kan zijn 

bij het contracteren van kwaliteit. En de transactiekostentheorie leert dat bij 

sterke onderlinge afhankelijkheid relationele contractering wenselijk is. 

Daarmee ontstaat een doorlopend proces van geven en nemen tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Kortom bouwen aan vertrouwensrelaties, 

maar dan wel op basis van zakelijke afspraken.  

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De ervaringen met de aanbesteding 

van concessies in het openbaar vervoer laten zien dat dit een taai proces is. 

Het is naar mijn mening echter de enige manier om uitwassen in de huidige 

contractering te corrigeren. Daarbij denk ik niet alleen aan te lage tarieven in 

een aantal sectoren, maar ook aan de negatieve effecten die het heeft op de 

werk- en inkomenszekerheid van de betrokken werknemers.  

In mijn beschouwing heb ik het verschijnsel marktwerking instrumenteel 

gemaakt. Daarmee is het ontdaan van zijn onvruchtbare ideologische lading, 

maar dit is uitdrukkelijk geen pleidooi voor een technocratisch beleidsproces.  

De maatschappelijke weging hoort in mijn opvatting op een ander niveau te 

liggen. Om daar invulling aan te geven heb ik gebruik gemaakt van de 

begrippen marktfalen en overheidsfalen uit de economische literatuur. Falen 

betekent in dit verband dat de maatschappelijke gewenste en mogelijke 

prestaties niet geleverd worden. Anders gezegd: er is sprake van 

welvaartsverlies. Vormen van marktfalen zijn onder meer marktmacht, 

verschillende informatieposities en maatschappelijke ongelijkheid. Vormen 

van overheidsfalen zijn bijvoorbeeld de eigen dynamiek van de bureaucratie 

en het korte termijn denken in het politieke proces.  
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Bij hybride sturingsarrangementen met een scheut markt én een scheut 

overheid liggen zowel marktfalen als overheidsfalen op de loer. Het is in de 

praktijk dan ook zoeken naar een goede balans tussen marktfalen en 

overheidsfalen, in andere woorden het is een weging van dilemma’s. Het 

zoeken naar het kleinste kwaad leidt tot een second-best oplossing. Dit is 

vaak het hoogst haalbare.  

Daarbij is de maatschappelijke weging van mogelijk marktfalen en 

overheidsfalen bij uitstek normatief van aard is. Neem bijvoorbeeld 

maatschappelijke ongelijkheid als vorm van marktfalen. We kunnen de mate 

van ongelijkheid objectief vaststellen, maar niet hoe erg we het vinden. Dat 

heeft met maatschappelijke en politieke opvattingen te maken. Zo hebben we 

in Nederland een andere maatschappelijke norm voor ongelijkheid dan in de 

Verenigde Staten. Voor ons is het verzekeren van de toegankelijkheid van de 

zorg door enerzijds de verzekeringsplicht voor burgers en anderzijds de 

acceptatieplicht voor zorgverzekeraars een algemeen aanvaard uitgangspunt, 

terwijl dit in de VS nog steeds uiterst controversieel is.  

Wat het kleinste kwaad is blijft derhalve afhankelijk van maatschappelijke 

opvattingen. Deze weging tot uitdrukking brengen in een zorgvuldig 

besluitvormingsproces is dé kerntaak van politici. Als dat lukt dan kan het 

toepassen van marktwerking een zegen zijn. Helaas laten te veel politici zich 

verleiden tot ad-hoc ingrepen en detailbemoeienis op instrumentniveau. Dit 

heeft als grote risico dat de balans tussen marktfalen en overheidsfalen 

blijvend wordt verstoord. Marktwerking wordt dan een vloek.     

Het is te gemakkelijk om de bal alleen maar bij de politici te leggen. Zij 

moeten in hun taak wel geholpen worden door over het goede 

instrumentarium te beschikken. Daarin ligt een belangrijke opgave voor zowel 

wetenschappers als materiedeskundigen uit de praktijk. De economische en 

bestuurskundige theorie is namelijk nog te mager toegerust om het concept 

van marktfalen en overheidsfalen operationeel te maken voor beleid. Een  

wisselwerking tussen mensen die de praktijk goed kennen en de wetenschap 

is daarbij onontbeerlijk. 
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Die wisselwerking tussen wetenschap en praktijk heb ik altijd opgezocht. Ik 

heb dat gedaan door het schrijven van artikelen en boeken met mijn promotie 

als belangrijke mijlpaal. Maar ook door samen met anderen informele 

bijeenkomsten te organiseren met deskundigen, liefst vanuit verschillende 

hoeken. Niet alleen met wetenschappers, maar ook met politici, 

beleidsambtenaren en belangenbehartigers die willen reflecteren en leren. De 

discussiegroep marktwerking, binnen AEF beter bekend als de 

economengroep, is er daar een van. Het initiatief Samen op Reis dat de OV-

mensen goed kennen was daar een ander voorbeeld van.  

Deze activiteiten hebben mij niet alleen geïnspireerd, maar ook 

gedisciplineerd. Ik zie het ook als vorm van publieke verantwoording afleggen 

over mijn werk als adviseur. Door zonder commerciële oogmerken verworven 

inzichten te delen en te toetsen, heb ik voor mij zelf een stevig referentiekader 

ontwikkeld in het advieswerk. Dit was voor mij de beste manier om mijn 

onafhankelijkheid als adviseur in de projecten te borgen.  

Ik was in de gelukkige omstandigheid dat AEF mij altijd de ruimte én de 

faciliteiten heeft geboden om het advieswerk op mijn manier in te vullen. AEF 

is er ook trots op, dit symposium is daar een uitdrukking van.  Ik sluit dan ook 

als tevreden mens mijn loopbaan af als adviseur bij AEF. Daarmee stopt echter 

niet mijn denken over verbetering van de publieke dienstverlening. Daarop 

blijf ik aanspreekbaar, maar vanaf nu vooral in de rol van betrokken burger.  

  

 


