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Nog niet zo lang geleden, in de herfst van 2016, brak in Ant-
werpen groot protest uit nadat het stadsbestuur had beslist 
om een 16-tal bestaande projecten (daklozenopvang, buurt-
werking, ) in het sociaal werk niet langer te verlengen, maar 

via een oproep ‘in de markt’ te plaatsen. Daarmee zette het stadsbestuur 
niet alleen een jarenlange samenwerking met o.m. het CAW op de helling, 
het zette meteen ook de deur open voor commerciële actoren. Dit bracht 
onrust in de sector en ook heel wat mensen in job onzekerheid. Maar daar-
naast gaf het stadsbestuur ook een sterk signaal aan het hele middenveld 
dat afspraken uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst en dat 
enkel wie in de pas loopt nog kan rekenen op samenwerking met –lees: 
subsidies van - de stad.

Drie van de 16 projecten waren intussen al effectief gelanceerd en de pro-
jectoproep voor een inloopcentrum voor daklozen werd al toegekend aan 
multinational G4S Care, maar wegens procedurefouten opnieuw weer on-
gedaan gemaakt door de gouverneur. Meer nog, ten gevolge het juridisch 
geklungel van de stad werden begin maart zelfs alle projectoproepen terug 
ingetrokken en ‘van de markt’ gehaald.

De aanvankelijke toewijzing aan G4S Care door de OCMW-raad kon in de 
sector hoe dan ook op weinig begrip rekenen. Niet alleen omdat deze be-
veiligingsfirma in het buitenland een bedenkelijke reputatie heeft, maar 
vooral omdat een lokale overheid een marktspeler die winst gedreven werkt 
toeliet geld te verdienen aan het bieden van zorg en opvang van daklozen.

De laatste 
Der Mohikanen
sandra rosvelds, diensthoofd studiedienst Beweging.net

Dit artikel past in een reeks artikelen over de vermarktingstendens die de 
Gids de komende maanden grondig onder de loep gaat nemen.
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hoge preceDents- en princiepswaarDe
Dit bedrijf zou in dit concrete geval zelfs weinig winst genereren op een 
budget van 400.000 EUR. Maar hier is het ons te doen om (1) het prece-
dent en (2) het principe.

De precedentwaarde mag alvast niet onderschat worden. Het stadsbestuur 
zette partners waarmee men jarenlang goed samenwerkte, aan de kant en 
commercialiseerde voor het eerst onderdelen van het sociaal werk. De kans 
wordt groot dat ook andere stads- of gemeentebesturen dit voorbeeld gaan 
volgen. In hoofde van de multinational werd via deze projectoproepen een 
deur geopend, waarvan we mogen aannemen dat zij die in de toekomst sys-
tematisch verder zullen gaan open wrikken. Ook al zou de winstmarge in dit 
project minimaal zijn, de lange termijnoptie van G4S Care is wel degelijk om 
stelselmatig meer opdrachten in de zorg binnen te halen en het beleid naar 
haar hand te zetten, zodat in de toekomst wel winst kan worden gemaakt.

Principieel zijn de meeste non-profitorganisaties – zowel in de zorg als in 
welzijn en sociaal werk - er van overtuigd dat je geen winstoogmerk kan 
hebben bij het aanbieden van zorg. Het verlenen van zorg is geen marktge-
beuren als een ander omdat aan de condities van een marktwerking niet 
voldaan is. Zo kan er geen spontaan evenwicht tussen vraag en aanbod en 
de gewenste kwaliteit in de zorg tot stand komen omdat er een groot span-
ningsveld is tussen betaalbaarheid en kwaliteit. Het is op zich niet zo moei-
lijk om kwaliteitsvolle zorg te bieden, maar binnen een normale marktwer-
king (zonder overheidssubsidies) zou deze onbetaalbaar zijn voor de 
meeste mensen. De Verenigde Staten zijn hier het beste voorbeeld van: 
voor (en na) Obama care waren en zullen miljoenen mensen onverzekerd 
zijn en dus geen gezondheidszorg genieten. De anderen hebben enkel toe-
gang mits het betalen van hoge verzekeringspremies.

Evenzeer zijn de ‘marktpartijen’ in de zorg- en welzijnssectoren niet even-
waardig, zoals een normale markt veronderstelt. De dokters, psychologen, 
therapeuten, e.a. hulpverleners hebben doorgaans veel meer kennis en er-
varing dan de zorgvragers. Deze laatste zitten bovendien vaak in een afhan-
kelijke positie om zorg te krijgen. Dat verzwakt hun onderhandelingspositie 
sterk.
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Het is juist vanuit een sterke overtuiging dat 
in ons welvaartsmodel iedereen toegang moet 
hebben tot kwaliteitsvolle en betaalbare zorg 
en welzijnsvoorzieningen, dat er een sterke 
overheidsregulering met voldoende over-
heidssubsidiëring nodig is om dit te organise-
ren. De overheidssubsidies zijn nodig om 
kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden te-
gen een betaalbare prijs, waarbij ook reke-
ning kan worden gehouden met het gezinsin-
komen. In een dergelijk model van 
overheidssubsidies is het vreemd dat deze 
subsidies zouden worden toegekend aan commerciële actoren die vooral 
winst willen maken om aan hun aandeelhouders uit te keren of aan hoge 
manager lonen te besteden. Ergens zal dat geld moeten ‘verdiend’ worden, 
hetzij door de prijs te laten stijgen, hetzij door te besparen op kwaliteit, 
hetzij door druk te zetten op de loon- en arbeidsvoorwaarden van het per-
soneel.

coMMercialisering Breekt overal Door
Nochtans is dat precies het proces dat in Vlaanderen is ingezet en zeker 
niet alleen in het sociaal werk. Eén voor één gaan de gezondheids- en wel-
zijnssectoren voor de bijl. Het sociaal werk is in dat proces zowat de laatste 
der Mohikanen.

Ogenschijnlijk is de gezondheidszorg een non-profitgebeuren, maar ze steunt 
van oudsher sterk op de vrije beroepen, de farmaceutische industrie en de 
klinische laboratoria. Allemaal belangrijke commerciële actoren in het zorg-
gebeuren. Recent werden zelfs twee psychiatrische centra vergund aan pri-
vébedrijven. De woonzorgcentra worden in Vlaanderen één na één overgeno-
men door grote internationale groepen (Armonea telt bijvoorbeeld al zo’n 80 
woonzorgcentra) en zijn al voor 20% in handen van commerciële spelers. In 
de kinderopvang blijft een aanzienlijk deel van het aanbod ingevuld door 
zelfstandigen en zelfs in de sector van personen met een handicap duiken 
steeds meer commerciële spelers op, die zich toeleggen op de bouw en uit-
bating van aangepaste woningen voor personen met een handicap.

het is juist vanuit een sterke over-
tuiging dat in ons welvaartsmodel 
iedereen toegang moet hebben tot 
kwaliteitsvolle en betaalbare zorg 
en welzijnsvoorzieningen, dat er 
een sterke overheidsregulering met 
voldoende overheidssubsidiëring 
nodig is om dit te organiseren.
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vandaag staat de kwaliteit in alle 
voorzieningen onder druk door de 
verschillende besparingsrondes 
van de laatste jaren. Dit uit zich in 
besparingen op de werking, in hogere 
werkdruk voor het personeel en in 
standaardisering van de zorgtaken.

De vraag rijst dan of en in welke mate deze 
commercialisering van het zorg- en welzijns-
landschap problematisch is. Die vraag is niet 
zo gemakkelijk te beantwoorden omdat we tot 
op heden over bijzonder weinig cijfermateri-
aal beschikken over de kwaliteit van de zorg 
in relatie met de juridische rechtsvorm van de 
initiatiefnemers. Dat is meteen een eerste 
voorstel aan het beleid: zorg voor een betere 
monitoring en gegevensverzameling zodat we 
over objectieve cijfers beschikken. Vandaag 
staat de kwaliteit in alle voorzieningen onder 

druk door de verschillende besparingsrondes van de laatste jaren. Dit uit 
zich in besparingen op de werking, in hogere werkdruk voor het personeel 
en in standaardisering van de zorgtaken. De zorg begint in sommige secto-
ren steeds meer op bandwerk te lijken, waarbij iedere hulpverlener een 
strikt afgebakend onderdeeltje van het hele zorgtraject voor zijn rekening 
neemt, zonder overzicht over het geheel en de impact hiervan op de zorg-
vrager. Niet voor niets neemt de vraag naar meer vraag- en behoefte ge-
stuurde zorg en persoonlijke financieringsmechanismen toe.

Wat we wel zeker weten is dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan. 
Dat is het meest zichtbaar in de woonzorgcentra waar de gemiddelde dag-
prijs in de commerciële woonzorgcentra beduidend hoger is dan in de non-
profitorganisaties en in de publieke woonzorgcentra (resp. 60,5 EUR/dag - 
55,3 EUR/dag - 53,5 EUR/dag). Op het terrein kunnen de dagprijzen zelfs 
oplopen tot 170 EUR per dag. Hoewel er in theorie geen vrije prijszetting is 
in Vlaanderen – de voorzieningen moeten hun prijsverhoging beargumente-
ren bij het Agentschap Zorg en Inspectie en toestemming vragen – zien we 
dat het Agentschap Zorg en Inspectie toch vrij gemakkelijk prijsverhogingen 
toestaat. Het is voldoende dat voorzieningen aantonen dat ze met verlies 
draaien, wat boekhoudkundig niet zo moeilijk is. Dat leidt in de praktijk tot 
een grote diversiteit in tarieven en relatief snelle prijsstijgingen.

In de zelfstandige kinderopvang daarentegen zullen ouders bijvoorbeeld va-
ker gevat worden door een vast maandbedrag i.p.v. een eindfactuur die meer 
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inspraak in het beleid van een 
instelling is immers een krachtig 
wapen om in het beleid meer reke-
ning te houden met de wensen van 
bewoners of patiënten.

rekening houdt met de dagen dat het kindje effectief aanwezig was. Een 
andere manier om bijkomend inkomsten te genereren is bijvoorbeeld om een 
vast bedrag voor luiers en ander verzorgingsmateriaal aan te rekenen.

kunnen/willen we De coMMercialisering een halt toeroepen?
Ook al zien we deze evolutie naar meer commercialisering met lede ogen 
aan, toch staan we niet machteloos. We zijn er ons sterk van bewust dat de 
commercialisering van de zorg- en welzijnsvoorzieningen een realiteit is, 
maar we kunnen er wel voor zorgen dat de commerciële ondernemers mee 
moeten garant staan voor het aanbieden van kwaliteitsvolle, betaalbare en 
toegankelijke zorg. Geen enkele zorgaanbieder mag zich onttrekken aan de 
basisprincipes van wat we stilaan Maatschappelijk Verantwoorde Zorg zijn 
gaan noemen. Dat betekent dat de overheid (op elk beleidsniveau) een 
sterke derde partner blijft die de regels bepaalt en via een erkennings- en 
vergunningensysteem waakt over de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toe-
gankelijkheid. 

Daarvoor kunnen en moeten diverse instrumenten worden ingezet. Zo is en 
blijft het belangrijk dat de overheid zelf actor blijft in de zorg en welzijn. Op 
die manier zet ze zelf mee de norm qua tarieven, kwaliteit en transparantie. 
Omgekeerd willen we vermijden dat de commerciële actoren een domi-
nante positie zouden gaan innemen, want ook dan krijgt men andere dyna-
mieken op het terrein. Verder is het belangrijk dat alle actoren aan dezelfde 
erkennings- en vergunningsvoorwaarden moeten voldoen ongeacht de juri-
dische rechtsvorm. Het kan niet zijn dat een aantal spelers zich aan de 
regels van Maatschappelijk Verantwoorde Zorg kunnen onttrekken als ze 
bijvoorbeeld geen overheidssubsidies aanvragen. Ook niet gesubsidieerde 
zorgaanbieders moeten kwalitatief, betaal-
baar en toegankelijk werken. Dat betekent 
dat de overheid niet mag accepteren dat er 
niet-vergunde spelers actief zouden zijn op 
de ‘markt van zorg en welzijn’. Zorg- en wel-
zijnsvoorzieningen die wel met overheidssub-
sidies werken moeten garanderen dat deze 
subsidies voor 100% aan de zorg besteed 
worden. Maar ook op de andere inkomsten 
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kan niet ongelimiteerd winst gemaakt worden, want dan komen de hoofd-
principes van betaalbaarheid en toegankelijkheid onder druk. Tot slot moe-
ten we een duidelijk signaal geven aan de sector dat winstuitkering aan 
aandeelhouders, exuberante lonen voor managers of lucratieve, niet-markt-
conforme contracten voor leveranciers van diensten en goederen uit den 
boze zijn. Dat vergt dan weer duidelijke regels die meer transparantie cre-
eren op vlak van boekhouding, onderliggende beheersstructuren, patrimo-
niumbeheer en dergelijke meer.

Zo’n bijsturing is niet onmogelijk, maar vergt wel een zekere politieke wil. 
We gaan er van uit dat geen enkele politieke partij een evolutie wenst naar 
een zorgaanbod met minder kwaliteit en hogere tarieven voor de zorgvra-
gers. Dat zulke een evolutie niet onmogelijk is leert ons Nederland, waar na 
10 jaar commercialisering van de zorg een ware ravage in het zorgland-
schap is aangericht. Meer transparantie is daarin zeker een belangrijk in-
strument. Maar ook meer structurele vormen van medezeggenschap door 
cliënten/patiënten/bewoners kunnen een goede piste zijn. Inspraak in het 
beleid van een instelling is immers een krachtig wapen om in het beleid 
meer rekening te houden met de wensen van bewoners of patiënten.

Wat voor ons belangrijk is, is dat er in ieder geval een sterke overheidsre-
gulering blijft die een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor iedereen kan 
waarborgen, ongeacht wie de initiatiefnemer is. Zelf moet de overheid haar 
rol als actor blijven opnemen om te kunnen sturen en bijsturen waar nodig. 
Het non-profitmodel moet het leidend model blijven, waarbij de kwaliteit 
van de zorg en niet het efficiëntie denken voorop staan. 


