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Inleiding  

Over weinig lijkt zo veel misverstand te bestaan als over de idee van marktwerking, 

niets is zo essentieel voor de ontwikkeling van de samenleving als een goed werkende 

markt. Er wordt naar de marktwerking gewezen als panacee voor het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken; de problemen met de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheid kunnen kennelijk alleen maar opgelost worden door de 

uitvoering daarvan over te hevelen naar private partijen. Tegelijkertijd is er verbazing 

over het mislukken van de liberalisering van de taximarkt en is er grote argwaan 

ontstaan over de eventuele privatisering van de elektriciteitsdistributie. Het 

paradoxale is ook dat liberalisatie gepaard gaat met naar aantallen ambtenaren 

uitdijende toezichthouders en steeds gedetailleerder regels en voorschriften waaraan 

marktpartijen zich hebben te houden.  

Een vrije markt is voorwaardelijk voor de ontwikkeling van de economie en 

de samenleving als geheel. Het marktmechanisme is geen natuurgegeven, het is een 

sociale constructie die als sociale constructie ook steeds bewust in stand gehouden 

moet worden. Om die vrije markt te creëren, in stand te houden en goed te laten 

functioneren, is een precies inzicht nodig welke condities daarvoor nodig zijn en wat 

bedreigingen zijn voor het functioneren van die markt. Het paradoxale is dat de 

grootste bedreiging van een vrije markt wordt gevormd door zijn eigen succes, het 

succes van het liberalisatieproces van na de Tweede Wereld Oorlog.1 Het idee van 

marktwerking en concepten uit het private bedrijfsleven worden toegepast in de 
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organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam. 
1 (Yergin & Stanislaw, 1998) 
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instituties die nu juist tot taak hebben voorwaarden te scheppen voor een goed 

werkende markt en dus afstand moeten houden tot die markt. De mens is niet geneigd 

de onderliggende assumpties van zijn motieven en handelen te onderzoeken, zeker 

niet in het geval van succes. Het gevolg is dat er geen aandacht is voor de noodzaak 

van het aanpassen van de voor het marktmechanisme noodzakelijke instituties 

(eigendomsrecht, vennootschapsrecht, bijvoorbeeld) aan in het bijzonder nieuwe 

technologieën.  

De term ‘moraliteit’ verwijst naar één of meerdere van de volgende sociale 

verschijnselen: (1) de voor een onderneming relevante feitelijke gedragspatronen (de 

mores, tradities, gebruiken) in de samenleving; (2) het sociaal goedgekeurd gedrag, 

zoals gesanctioneerd door een breed gedragen opvatting of religieus ideaal, los er van 

of dit gedrag zich in de praktijk voordoet of niet; (3) de morele idealen zoals die door 

het individu geaccepteerd worden en waaraan hij zich bindt en anderen aan houdt, 

ongeacht of die anderen het daarmee eens zijn of niet. De functie van moraliteit is om 

het leven draaglijk te maken in die zin dat individuen en groepen niet te vaak voor te 

grote verassingen komen te staan waar het gedrag van anderen betreft.2 

Moreel handelen is intrinsiek gemotiveerd.3 Moreel handelen geeft 

uitdrukking aan, respectievelijk bevestigt een commitment aan een norm, een waarde. 

Moreel handelen is niet de consumptie van een goed of van een dienst en daarmee is 

moreel handelen niet onderworpen aan een middel-doel relatie. Of anders uitgedrukt, 

moreel handelen is niet gericht op de nuts maximalisatie zoals geformuleerd in de 

klassieke  economie. De mens is niet alleen maar een rationeel, calculerend wezen 

gericht op zijn eigen belang, steeds ook streven mensen ernaar hun morele 

engagement jegens de medemens te honoreren: non sibivivere, sed et aliis proficere.4 

Zonder dat morele engagement zou de markt niet kunnen functioneren, de 

transactiekosten zouden te hoog zijn en idem zouden de wetten die nodig zijn voor het 

marktmechanisme niet nageleefd worden. Als moreel wezen heeft de mens een ruimte 

nodig waarin hij zich op dat morele kan concentreren, en van waaruit hij kan 

reflecteren op zijn rationele, op het eigen belang gerichte handelen. Een ruimte 

bovendien die door middel van tradities, historische verhalen, onaantastbare waarden, 

het individu stabiliteit verleent om te kunnen overleven in een dynamische wereld. 

                                                 
2 (Luijk, 1993) 
3 (Etzioni, 1988) 
4 (Etzioni, 1988:254) 
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Die ruimte wordt traditioneel gevormd door religie, cultuur, maatschappelijke 

activiteiten, vrijwilligerswerk en deels ook sport.  Het is ook de ruimte waar, in de 

vorm van reflectie, debat, maatschappijbeschouwing, levensovertuiging, het morele 

overgedragen, gevoed en ontwikkeld kan worden. Dat morele kan worden vertaald in 

collectieve acties, het particulier initiatief, in individuele acties en via het politieke 

proces vertaald worden in wetten. De ruimte van cultuur, levensbeschouwelijke 

overtuiging en particulier initiatief wordt enerzijds bedreigd doordat cultuur steeds 

meer onderwerp wordt van exploitatie in het marktmechanisme, anderzijds door een 

verstatelijking van het particulier initiatief. Het gevaar daarvan is dat het individu en 

daarmee ook groepen in de samenleving hun stabiliteit verliezen èn zich niet meer 

commiteren aan de staat en zijn wetten. Het eerste impliceert dat het individu niet 

meer in zichzelf investeert en dus economisch minder productief wordt, het tweede 

vormt een ondermijning van de voorwaarden van het marktmechanisme, onder meer 

in de vorm van immoreel gedrag in de markt. Een samenleving kan zich alleen 

gezond en stabiel functioneren en ontwikkelen wanneer markt, staat en non-profit als 

zelfstandige, niet-integreerbare ruimtes in het collectieve en individuele leven worden 

erkend, met elk hun eigen taalgebruik, mores en functies.   

 

 

 

De markt  

 

In een hoogontwikkelde samenleving, waarin als gevolg van arbeidsspecialisatie de 

burger niet zelf al de goederen en diensten produceert die hij nodig heeft of zou willen 

hebben, is een goed werkend marktmechanisme nodig om vraag en aanbod naar 

kwantiteit, kwaliteit, plaats en moment te coördineren. Het was Adam Smith die er op 

wees dat een vrije markt, afwezigheid van overheidsinterventie of -beperkingen, 

voorwaarde is voor een optimale economische groei.5 Later heeft de econoom Von 

Hayek aangetoond dat in een hoog ontwikkelde economie, met vergaande 

arbeidsspecialisatie en idem differentiatie in consumenten preferenties, een centraal 

geleide, of plan-economie nimmer de hoeveelheid informatie kan verwerken die 

                                                 
5 (Smith, 1776). 
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nodig is voor een optimale afstemming van vraag en aanbod en allocatie van 

productiefactoren.  

Von Hayek stelde daarbij dat in essentie de prijs van een goed en dienst alle 

informatie bevat die partijen nodig hebben om een beslissing te nemen die hun nut 

optimaliseert.  Of dat zo is kan mogelijk betwist worden, eerder is het zo dat in de 

marktprijs alle informatie, percepties en preferenties tot uitdrukking worden gebracht 

waarover partijen beschikken, respectievelijk bij hen leven. Het nut van een product 

of dienst vloeit niet voort uit de prijs van een goed of dienst, het gepercipieerde nut is 

de resultanten van een complex aan factoren, biologische behoeften, sociale behoefte 

en psychologische behoeften, maar ook moraliteit. Het is niet voor niets dat reclame 

zich steeds richt op de psychologische behoeften van de mens, zoals belonginess, 

maatschappelijk aanzien, status, sociale vergelijking, behoefte aan erkenning e.d.  

 Zo noodzakelijk het marktmechanisme is om te voorzien in de 

coördinatiebehoefte van de hoogontwikkelde samenleving, zo vol onzekerheden zit de 

markt, en als sociale constructie idem vol imperfecties. De door Smith en Von Hayek 

geschilderde markt veronderstelt geen informatieasymmetrie, dat de koper de 

kwaliteit van producten en diensten zuiver kan beoordelen, dat geen der partijen de 

prijs kan manipuleren. Immers, het is veel te kostbaar, te tijdrovend om van producten 

alle eigenschappen vooraf aan de koop te doorgronden, of alle uitzonderingen en 

afwijkingen in een contract vast te leggen, tezamen met boete clausules. De markt 

werkt goeddeels op reputatie en vertrouwen. Het engagement de mens aan morele 

normen, van producent en consument, is een belangrijke factor in het laag houden van 

de transactiekosten in het marktmechanisme.6 De ervaring leert dat wanneer dit 

engagement aan morele normen door formele contracten wordt vervangen, zoals 

bijvoorbeeld in de ISO-certificatie, dat dan de kwaliteit van producten en diensten 

omlaag gaat, omdat morele normen gericht zijn op substantiële kwaliteit en formele 

normen gericht zijn op procedurele kwaliteit.  

Ook wordt in het neoklassieke beeld van de markt verondersteld dat eventuele 

negatieve externe effecten van productie en de consumptie van goederen en diensten, 

lawaaioverlast, milieuvervuiling, roofbouw op natuurlijke hulpbronnen, maar ook 

roofbouw op menselijke krachten, op de een of andere wijze de veroorzaker 

onontkoombaar in rekening worden gebracht.   

                                                 
6 (Etzioni, 1988:254). 
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 Dat laatste is niet altijd zo, zodat bijvoorbeeld voor de voor het klimaat 

schadelijke uitstoot van kooldioxide speciale verhandelbare eigendomsrechten zijn 

gedefinieerd om de veroorzakers daarvan via het marktmechanisme te dwingen die 

uitstoot te beperken.  

 Een perfect werkende markt, volledig transparant en met transactiekosten nul 

betekent dat de prijs van producten en diensten in de markt gelijk is aan de marginale 

kosten. Dit impliceert dat perfecte bij perfecte marktwerking ook de meest efficiënte 

speler geen winst meer maakt.7 Deze wetenschap verklaart waarom ondernemingen 

zich in alle bochten wringen de markt voor hun eigen producten voldoende 

transparant te maken opdat er afzet is, maar niet zo transparant dat hun afnemers zien 

dat het gras bij de concurrent goedkoper is. Het ideale marktmechanisme 

veronderstelt dat er voor elk product en dienst zoveel aanbieders en vragers zijn dat de 

marktprijs volledig anoniem tot stand komt, dat geen der partijen invloed kan 

uitoefenen op die prijs. De praktijk is dat, zeker in infrastructuurindustrieën de 

natuurlijke marktstructuur niet die is van veel partijen met gelijke marktaandelen, 

maar dat als gevolg van de economies of scale and scope, de natuurlijke 

marktstructuur die is van één grote speler, een tweede speler die half zo groot is als de 

grootste speler, een derde speler die half zo groot is als de tweede speler etc.8 Juist in 

de laatste tijd zien we een sterke beweging tot oligopolistische verhoudingen in de 

economie, deels als gevolg van de economische eigenschappen van nieuwe 

technologieën, deels door strategisch gedrag van ondernemingen om te voorkomen 

dat hun marktprijzen gelijk worden aan de marginale kosten.  

 Waar internet de transactiekosten verlaagt en zo de marktwerking bevordert, 

zorgt datzelfde internet er ook voor dat concurrenten veel beter dan ooit geïnformeerd 

zijn over het (prijs)gedrag van hun concurrenten. Zeker als er maar betrekkelijk 

weinig partijen zijn en/of geen der partijen heeft deep pockets om de anderen uit de 

markt te concurreren, ontstaat er al snel een bewustzijn bij de spelers dat een 

prijzenoorlog in het nadeel van iedereen is. Het gevolg is dat er, zonder dat er sprake 

is van afspraken, er via het proces van tacit collusion een bewustzijn ontstaat van een 

collectief belang geen prijzenoorlog te voeren, met als gevolg, zie de taxi casus in 

Nederland, dat als gevolg van liberalisatie de prijzen omhoog gaan in plaats van 
                                                 
7 (Fligstein, 2000), Ook Schumpter en Penrose wezen er al op dat ultieme prijsconcurrentie kan 
betekenen dat ondernemingen geen financiële ruimte meer hebben om in nieuwe producten en nieuwe 
activiteiten dus nieuwe groei te investeren (Best, 2001:9). 
8 (Economides, 2003) 
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omlaag.9 Is hier sprake van immoreel gedrag? Omdat de hogere prijs een negatief 

welvaartseffect impliceert lijkt hier sprake te zijn van kwestieus gedrag. Anderzijds, 

er worden geen regels overtreden en er wordt een meer stabiele situatie in het aanbod 

gecreëerd, wat bij niet al te hoge prijzen als plezierig ervaren kan worden door de 

concurrent.  

 In de Verenigde Staten in het bijzonder wordt de concurrentiestrijd meer 

uitgevochten via rechtszaken dan via de markt. In het bijzonder proberen partijen de 

structuur van de markt naar hun hand te zetten omdat dat de beste garantie is voor een 

winstpositie.10 De liberalisatie van de markt wordt als regel door ondernemingen 

beantwoord met een machtsstrategie omdat het zuivere prijsmechanisme de 

continuïtiet van de onderneming in het geding brengt.11 Is dat immoreel? In een tijd 

waarin ondernemingen gevraag wordt om sustainability uit oogpunt van behoud van 

het in de interne organisatie van de onderneming besloten social capital, wat niet 

alleen economisch van belang is, maar ook van belang is voor de stabiliteit van de 

samenleving? De markt werkt vele malen gecompliceerder dan verondersteld in het 

elementaire neoklassieke paradigma. Wat Etzioni dan ook tot de uitspraak voert: The 

more people accept the neoclassical paradigm as a guide for their behaviour, the 

more their ability to sustain a market economy is undermined.12  

 De oplossing van Etzioni’s observatie is niet een georiënteerde 

markteconomie zoals in Nederland in de jaren zeventig werd besloten, wat in iets 

andere vorm ook in Duitsland is toegepast. Immers die georiënteerde markteconomie 

kent teveel elementen van een planeconomie en vormt daarmee een belemmering van 

de informatieverwerkende capaciteit in het maatschappelijke allocatieproces. Ook 

moet voorzichtig worden omgesprongen met het introduceren of uitbreiden van 

toezichtorganen. De denkfout die bij liberalisatie van de markt veelal wordt gemaakt 

is dat liberalisatie via zo laag mogelijke marktprijzen tot hogere welvaart leidt. 

Inderdaad is die maximalisatie van de (nationale) welvaart het doel van liberalisatie, 

maar het marktmechanisme heeft ook zo zijn kosten en toezicht op marktpartijen al 

helemaal. Zodat er soms situaties zijn dat duopolies met iets hogere marktprijzen een 

                                                 
9 Begin jaren negentig beoogde de US-regering de luchtvaartmarkt transparanter te maken om zo tot 
lagere prijzen te komen. De door de overheid gepubliceerde prijsinformatie leide tot tacit collusion, 
prijsverhoging, stabilisatie van de nationale concurrentie en verhoging van het internationale 
marktaandeel van US-airliners (D'Aveni, 2001).  
10 (D'Aveni, 2001)  
11 (Fligstein, 1990:; Pfeffer & Salancik, 1978) 
12 (Etzioni, 1988:250) 
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hoger welvaart met zich meebrengen dan via regulering afgedwongen lagere prijzen 

omdat de negatieve welvaartseffecten van regulering respectievelijk toezicht de 

beoogde welvaartseffecten daarvan te boven gaan.13  

 Wat nodig is in een beleid gericht op optimale liberalisatie van de markt is 

vooral realiteitszin, zowel met betrekking tot gedrag van actoren, alsook met 

betrekking tot de vraag wat natuurlijke marktstructuren zijn en niet. Vooral ook is 

nodig een (morele) oriëntatie dat liberalisatie geen doel op zicht, maar gericht is op 

het maximaliseren van welvaart, wat impliceert dat in de wijze van liberalisatie en de 

(corrigerende) instrumenten die daartoe worden ingezet ook de eventuele negatieve 

effecten van die welvaartseffecten worden afgewogen.14  

 Een geliberaliseerde markt wordt als regel identiek genomen aan een flexibele 

markt. Inderdaad geldt in het neo-klassieke paradigma dat stickyness aan oude 

resources, gewoontes, werkwijzen, producten, organisatievormen, een optimale 

resource allocatie in de weg staat en daarmee een negatief effect heeft op de welvaart 

van een bevolking. Deels wordt de flexibiliteit van een markt negatief beïnvloed door 

wetgeving, denk bijvoorbeeld aan de ontslagbescherming van werknemers. Er wordt 

dan ook wel voor gepleit zulke belemmeringen voor flexibiliteit op te ruimen en in 

één adem wordt dan van werknemers meer flexibiliteit verwacht, ook wat betreft type 

en aard van het werk dat ze doen; een arbeidsleven lang dezelfde activiteiten 

uitvoeren is er niet meer bij. In zijn extreme vorm betekent dit dat werknemers van 

project naar project springen, van werkgever naar werkgever en mogelijk tussendoor 

ook nog self employed zijn of via een detacheringbureau werken. Sennett15 heeft 

beschreven hoe dit bij grote groepen werknemers geleid heeft tot wat hij noemt 

corrosion of character: individuen maken voor zich zelf geen levensverhaal meer, 

investeren niet meer in zich zelf, raken gedemotiveerd door gebrek aan identiteit en 

doordat hun behoefte aan belonginess niet gehonoreerd wordt. In Nederland zagen we 

enkele jaren geleden bij advies bureaus hoe medewerkers rond de dertig een burn out 

opliepen, een verschijnsel dat voordien enkel bij mid-veertigers zich voordeed. De 

economie veronderstelt dat het individu stabiel is, wel in zichzelf investeert en een lijn 

uitstippelt voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, wat tevens een opgaande 

                                                 
13 Een voorbeeld daarvan bestaat in de postale dienstverlening (Kok, Felsö, Dykmann, & Strikwerda, 
2003). 
14 Volgens Chomsky (1993) geldt bij de US-overheid dat het ideaal van een vrije markt ondergeschikt 
is aan en ten dienste staat van de Amerikaanse politieke en economische hegemonie.  
15 (Sennett, 1998)  
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lijn is van productiviteitsverhoging. Hier raakt het marktmechanisme qua 

aanpassingsvermogen aan de grens van het menselijk aanpassingvermogen. Deze 

grens ligt niet vast, maar hij is er wel.  

 Het beroep op flexibiliteit van medewerkers maskeert waar in de economie het 

ware vermogen tot aanpassing, van flexibiliteit, resideert. Een onderneming is zo 

flexibel als de leiding daarvan flexibel van geest is. Wanneer is dat het geval? 

Wanneer de leiding of de leider een persoonlijkheid heeft die voldoet aan de hoogste 

morele ontwikkeling in het schema van Kohlberg.16 Dat wil zeggen dat de leider zich 

bewust is van de (economische) regels, ook de meest heilige, op basis waarvan zijn 

onderneming draait, daarvan afstand kan nemen zonder ze te verwaarlozen, maar ook 

inziet wanneer deze regels (inclusief resources, competenties, routines, 

organisatievormen) in het belang van de continuïteit van de onderneming, gewijzigd 

moeten worden en aan die verandering leiding durft te geven en weet te geven. Dat 

lijkt voor de hand te liggen, maar de meest mensen, het geldt ook leiders zitten op een 

niveau van morele ontwikkeling waar geldt òf: als jij mijn rub krabt, krab ik de jouwe 

en we stellen elkaar geen moeilijke vragen; òf op het niveau van afspraak is afspraak 

en dat stellen we niet ter discussie. Voor beide geldt dat personen op dat niveau van 

morele ontwikkeling niet bereid zijn hun persoonlijke of de collectieve existentiële 

onzekerheid onder ogen te zien. Zeker, diezelfde houding zorgt voor routine en dus 

productiviteit, maar verklaar ook waarom de meeste ondernemingen in tijden van 

fundamentele technologische veranderingen of marktveranderingen, zich niet weten 

aan te passen en dus failliet gaan. Het marktmechanisme veronderstelt bij bestuurders 

van ondernemingen explorative trust, de praktijk is dat in de meest bestuurskamers 

sprake is van blind trust.17 Hier is niet sprake van immoreel gedrag, maar van gebrek 

aan morele ontwikkeling. Het is een gebrek aan bewustzijn over de dingen, gebrek 

aan moed om zichzelf in het belang van het sociale systeem in de kou te plaatsen en 

een te groot vertrouwen in thoughtless rationality18, waar het neo-klassieke model 

impliciet uitgaat van een bewust rationeel handelen.  

 

                                                 
16 (Kohlberg, 1969) 
17 (Jensen, 2000:H. 2.) 
18 Deze term is geïntroduceerd door de econoom Von Hayek, één van de grondleggers van het 
economisch liberalisme. 
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 De imperfectie van het marktmechanisme neemt niet weg dat het, net als bij 

democratie, van alle denkbare systemen om de coördinatie van maatschappelijke 

activiteiten te realiseren, de minst slechte is.   

 Dit brengt ons op de rol van de overheid met betrekking tot de markt. 

 

 

De overheid 

 

Veelal wordt de overheid neergezet tegenover van de markt, waarbij dan de suggestie 

wordt gedaan de overheid terug te dringen ten gunste van de markt. Dat is alleen juist 

voor een aantal taken, bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil, waarbij de overheid de 

keuze heeft die in eigen beheer uit te voeren of via een private contract door één of 

meerdere ondernemers. De overheid is voorwaardelijk voor het functioneren van de 

markt: zonder een goed werkende overheid geen goed werkende markt. De markt 

werkt enkel bij gratie van een aantal institutionele constructies. De eerste daarvan is 

een eenduidig eigendomsrecht, bescherming van het privé-eigendom, het 

beschikkingsrecht daarover en het onbezwaarde recht een goed te verkopen, 

respectievelijk de eigendomstitel daarvan over de dragen aan een ander. Andere 

institutionele voorzieningen zijn een geldstelsel, contractrecht, een rechtssysteem om 

contractverplichtingen te kunnen afdwingen, een systeem voor standaarden (meter, 

gewicht, volume). Dit zijn zaken die de overheid als wetgever dient te regelen wil er 

sprake kunnen zijn van een markt mechanisme.  

 Een tweede categorie voorzieningen voor de werking van het 

marktmechanisme ligt in de sfeer van infrastructuren, wegen, telefoon, posterijen, die 

niet alleen het effect hebben van het verlagen van transactiekosten, maar ook om 

locale markten te openen en te integreren met mondiale markten. De internationale 

praktijk leert dat deze voorzieningen op verschillende manieren gerealiseerd kunnen 

worden, in beheer van de staat, als concessie, gereguleerde markt, private contract 

e.d.19  In dit artikel concentreren we ons op de rol van de staat in relatie tot markt en 

moraliteit. 

De overheid zelf is geen moreel wezen noch bron van moraliteit. In een 

democratische rechtsstaat is de overheid een overheid van wetten, niet van personen, 

                                                 
19 (Gómez-Ibáñez, 2003) 
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instellingen of partijen.20 De geschiedenis leert dat een overheid van personen of 

instellingen een grote kans heeft van corruptie, machtsmisbruik, willekeur en ander 

immoreel gedrag. Dat dan werkt weer nadelig voor het marktmechanisme, zodat the 

rule of law en het handhaven daarvan een significante factor is in de verklaring van 

verschillen in economische groei tussen landen.21  

 Het respecteren van de wet is wel een morele kwestie. Wetten en regels 

kunnen alleen effectief zijn wanneer deze gebaseerd zijn op een morele grondslag, 

een moraliteit die voortvloeit uit respect voor elkaar.22 Wetten verkrijgen hun 

legitimiteit doordat deze volgens specifieke procedures, in het bijzonder een openbaar 

debat, tot stand komen. Dat is de kern van het democratisch proces in een pluriforme 

samenleving: op het niveau van waarden, levensovertuiging, maatschappijvisie 

kunnen en hoeven verschillende groeperingen niet tot een vergelijk of integratie te 

komen, maar omdat men met elkaar in dezelfde ruimte leeft, moet er voor een aantal 

zaken wel praktische oplossingen komen. Daarmee hebben wetten altijd het karakter 

van een compromis, in de wetgeving kennen we niet zoiets als natural laws. Het is 

niet, zoals sommigen wel stellen dat het gezag van de wet wordt ondermijnd doordat 

het een compromis is, het gezag van de wet wordt ondermijnd wanneer deze niet op 

een open, transparante democratische wijze tot stand is gekomen. De moraliteit van de 

wet ligt niet zozeer in de wet zelf, als wel in het respect dat individuen en 

groeperingen voor elkaar en voor elkanders opvattingen hebben. Daarin ligt ook het 

antwoord op Rawl’s vraag: “How is it possible for there to exist over time a just and 

stable society of free and equal citizens, who remain profoundly divided by reason-

able religious, philosophical, and moral doctrines?”23  

 De moraliteit van het naleven van wetten kan aangetast worden doordat wetten 

en regels niet altijd helder tot stand komen als gevolg van lobby-groepen, te grote 

invloed van ambtenaren, wetten met een te ambtelijk technisch karakter of die teveel 

door ambtenaren worden voorgekookt24, maar ook wanneer de burger de wetgeving 

uit Brussel als anoniem, niet-transparant ervaart, creëert dat ook een probleem. De 

moraliteit van de wet wordt ook aangetast wanneer de staat zelf zich niet aan de 

wetten houdt.  

                                                 
20 Aristoteles, Von Hayek. 
21 (Barro, 2001) 
22 (Macy, Love, & Stark, 1999)  
23 (Rawls, 1996:4) 
24 Zie hierover: (Hoekema, Manen, Heijden, Vlies, & Vroom, 1998)  
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 Een tweede gevaar dat binnen de overheid schuilt met betrekking tot de 

marktwerking is  een ongebreidelde groei van toezichtorganen. Het marktmechanisme 

is niet perfect, zodat er situaties zijn waarin de wet bepaalt dat benadeelde partijen, 

respectievelijk de staat kan optreden van misbruik van marktmacht, respectievelijk 

monopoliemacht. Zoals altijd gaan bureaucratische organen een eigen leven leiden en 

hebben de neiging hun belang en werkgebied te overschatten. Onder invloed van het 

marktdenken wordt gesproken over zelfstandigheid van deze organen, een eigen 

verantwoordelijkheid, een ruim geformuleerde wettelijke opdracht die deze organen 

zelf verder mogen interpreteren en invullen. Het blijkt bijvoorbeeld daaruit dat zulke 

organen mission statements formuleren, terwijl hun opdracht wettelijk vastligt. Het 

gevaar hiervan is dat deze middelen erger worden dan de kwalen die daarmee 

opgelost worden. Het is van het grootste belang, zowel de marktwerking als de 

legitimiteit van de wet, dat wordt erkend dat ook voor toezichtorganen the rule of law 

geldt, dat deze dus geen discretionaire bevoegdheid hebben, rechtens geen eigen 

belang en onverkort onderwerp zijn van democratische controle.   

 De staat met zijn rechtspraak, politie, wetgeving, zorg voor de zwakkeren in 

de samenleving, is een institutie in de samenleving. Er is een fundamenteel verschil 

tussen instituties en productiebedrijven.25 De laatste zijn gericht op efficiency, op het 

voorzien in materiële behoeften, zakelijke dienstverlening. Productiebedrijven hebben 

een meetbare output en bestaan doorgaans zo’n dertig tot veertig jaar. Instituties, naast 

de staat zijn dat kerk, onderwijs, het leger, hebben als rol het voorzien in de behoefte 

aan ontologische geborgenheid van de mens: rechtvaardigheid, bescherming, troost en 

betekenisverlening aan het leven. Instituties bestaan voor onze geboorte en na onze 

dood. Instituties hebben geen output maar een outcome. De laatste is meer 

dimensionaal, wel beoordeelbaar in retrospectief, beschrijfbaar in zijn utopie, maar 

niet ééndimensionaal meetbaar en planbaar in de tijd zoals dat het geval is met output.  

 Onder invloed van het marktdenken is er binnen de overheid de idee 

binnengeslopen dat ook daar prestaties gemeten moeten worden, performance 

management gehanteerd moet worden en dat op output gestuurd zou moeten worden. 

Op onderdelen, zie hiervoor kan dat zeker, maar dan kan gelijk de vraag worden 

gesteld waarom de overheid dat niet uitbesteed. Op de eigenlijke institutionele taken 

kunnen niet de op output gebaseerde technieken uit de bedrijfskunde worden 
                                                 
25 (Powelson, 1998:18) Social control in any society is enforced by cultural elements called institutions, 
which collectively comprise morality. 
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losgelaten. Heel schrijnend is dit in het onderwijs. De outcome van het onderwijs is 

personen die niet alleen een vak hebben geleerd, geleerd hebben in hun eigen 

onderhoud te voorzien, maar ook die gesocialiseerd zijn, zich ontwikkeld hebben tot 

democratisch burger, die kunnen genieten van cultuur en daarin participeren. 

Leerlingen die niet hun einddiploma hebben gehaald kunnen op de andere, niet 

gemeten dimensies zich ontwikkeld hebben. Nu er op zogenaamde output wordt 

gestuurd, dit is het aantal uitgereikte diploma’s, waarop dan weer de financiering is 

gebaseerd, is er de neiging van scholen zwakkere leerlingen de deselecteren, zodat die 

soms daardoor letterlijk op straat zwerven. Dit is apert in strijd met de institutionele 

functie van het onderwijs en is immoreel en ondergraaft de kwaliteit van het 

onderwijs. Ook de neiging van sommige scholen zich enkel de concentreren op het 

ontwikkelen van competenties zoals men denkt dat die gevraagd worden in de markt 

is een miskenning van de werking van de samenleving. De school heeft juist als 

functie leerlingen helpen hun eigen levensverhalen en levensoriëntatie te helpen 

ontwikkelen als voorwaarde voor persoonlijke stabiliteit, die weer voorwaarde is voor 

geluk en productiviteit.26  

 Ook het toepassen van prestatiecontracten bij de politie, bijvoorbeeld 

uitgedrukt in aantallen uit te schrijven bekeuringen, vormt een rechtsstreekse 

ondermijning van het gezag van de politie. Daar waar geprobeerd wordt meetbaar te 

maken wat niet meetbaar is, resulteert het hanteren van één dimensionale 

prestatieindicatoren immoreel gedrag in de hand. Dat is scherp onder woorden 

gebracht door de Harvard hoogleraar Jensen, één van de grootste voorvechters van 

een vrije markt, maar ook iemand die precies weet waar de grenzen van de 

toepasbaarheid liggen, getuige zijn essays Why we pay people to ly en Say no to 

Wallstreet.27 

 Ondermijning van het gezag van wet en overheid, bijvoorbeeld door het 

onjuist toepassen van technieken uit het private bedrijfsleven, werkt schadelijk voor 

de werking van het marktmechanisme en daarmee van economische groei. Het is dan 

ook van het grootste belang dat erkend wordt dat de overheid als instituties, behalve 

dat ze zich dient te beperken tot haar kerntaken, een eigen domein is qua organisatie, 

met eigen wetmatigheden en bestuurstechnieken, met een outcome en niet een output 

en dat de overheid zich niet moet spiegelen aan het bedrijfsleven.  
                                                 
26 (Laval, 2003). 
27 (Fuller & Jensen, 2002:; Jensen, 2001). 
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De rol van de non-profit sector 

 

De mens kan alleen moreel zijn als hij zelf, individueel en collectief ook zelf 

verantwoordelijkheid kan dragen. Dit betekent dat er een domein is waarvoor geldt 

dat het individu of groepen zelf initiatief kunnen nemen, dingen tot stand brengen en 

zich een oordeel kunnen vormen en beoordeeld worden op die initiatieven. Het ligt 

voor de hand daarvoor de vrije markt als ruimte voor dat initiatief te nemen. Maar de 

mens is niet alleen een nutsmaximaliserend wezen, de volwassen, moreel ontwikkelde 

mens denkt en handelt niet enkel in zijn eigen voordeel, maar voelt zich ook steeds 

verantwoordelijk voor het welzijn van het collectief. Daarbij kan dan gedacht worden 

dat de mens zijn behoefte aan moreel handelen kan uitleven in het democratische 

proces dat leidt, niet alleen tot wetgeving, maar ook tot voorzieningen die de markt 

niet voortbrengt en dus door de staat worden voortgebracht. Echter de betrokkenheid 

van de burger bij het creëren van zulke voorzieningen staat te ver van hem af. De 

mens heeft ten opzicht van de staat en van de vrije markt behoefte aan een 

handelingsruimte waarin hij direct kan opereren. Dat is de ruimte in de samenleving 

van het particulier initiatief. Dat zijn de burgers in een gemeente die op eigen 

initiatief, via een vereniging of stichting besluiten tot de oprichting van een lokaal 

bejaardenhuis, school, kerkgenootschap, sportvereniging, of welke daad van algemeen 

nut of een goed doel dan ook. Het kan gaan om zeer lokale initiatieven, sommige 

particuliere initiatieven hebben een mondiale schaal. Het is een gebied waarin de 

burger kan handelen, dat los staat van, soms zoals bij de antiglobalisten, tegenover de 

vrije markt, maar ook los en soms tegenover de overheid staat.  

 Het bestaan van deze ruimte voor non-profit initiatieven op basis van 

particulier initiatief, is essentieel voor een morele samenleving. Dat is de ruimte, 

sterker dan de democratie zelf, waarin de mens tot uitdrukking brengt dat hij zich 

verantwoordelijk voelt voor de samenleving, daarin keuzes maakt, maar ook te 

kennen geeft niet als individuele marktpartij te opereren, maar sociaal te opereren.  

 Zowel de markt als de overheid heeft deze non-profit ruimte nodig om te 

kunnen functioneren. Immers de wereld van non-profit, vrijwilligers werk, van 
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particulier initiatief dat niet op winst gericht is, creëert het sociale weefwerk in de 

samenleving dat nodig is voor sociale stabiliteit, wat weer nodig is voor een goed 

functionerende economie. Fukuyama heeft in zijn boek Trust28 aangetoond, eerder 

deed de Duitse sociool Tönnies dat al, dat daar waar er tussen staat en gezin 

intermediare structuren bestaan, voortkomend uit het particulier initiatief, waar de 

burger zich in herkent aan commiteert voor inzet etc. dat daar ook, in samenhang met 

vrijheid van meningsuiting, de economie, het marktmechanisme, het beste 

functioneert. Zoals in formele organisaties geldt dat individuen zich daaraan slechts 

committeren via de informele organisatie, zo geldt voor de samenleving als geheel dat 

de burger zich slechts via de intermediaire structuren van het particulier initiatief, de 

eigen verenigingen voor kerk, school, sport, maatschappelijke zorg, zich commiteert 

aan de staat en aan het vrije marktmechanisme en daarmee aan de samenleving als 

geheel.  

 Wat zich nu voordoet is dat de non-profit activiteiten, zorg, bijzonder 

onderwijs, ziekenhuizen, zulke omvang neemt, ook in geld en dus mogelijk 

aansprakelijkheid voor bestuurders, dat in de afgelopen jaren naar anderen 

constructies gezocht moest worden dan de klassieke vereniging met leken bestuurders 

die direct persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele negatieve gebeurtenissen in 

bijvoorbeeld ziekenhuizen. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande rechtspersonen 

en is voor de governance voorbeeld genomen aan het vennootschapsrecht. De 

problemen van aansprakelijkheid zijn daarmee opgelost, maar ten kosten van de 

directe locale democratische controle op die activiteiten (heel wat verenigingen zijn 

omgezet in stichtingen) en idem betrokkenheid.  

Omdat deze activiteiten, zorg, onderwijs, bekostigd worden door de overheid, 

heeft de combinatie met de verzwakking van het locale toezicht en de noodzaak tot 

strengere controle op de door de overheid aan deze particuliere instellingen 

gevoteerde gelden, er toe geleid dat deze instellingen van particulier initiatief in hoog 

tempo verstatelijken.29 Daarbij is het ook nog eens zo dat deze non-profit centra onder 

invloed van zowel de overheid als van adviseurs die wel de instrumenten kennen maar 

niet de achtergronden en dus de beperkingen daarvan, de neiging hebben hun 

instellingen als productiebedrijven te zien. Ook hier geldt weer net als bij de overheid, 

dat voor onderdelen er zeker op output gestuurd kan worden. Maar onderwijs en een 
                                                 
28 (Fukuyama, 1995) 
29 (Zijderveld, 1998) 
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deel van de gezondheidszorg maakt geen deel uit van de productie in de economie, 

ook niet van dienstverlening, maar van wat genoemd wordt het transformatieniveau. 

Hier bevindt zich onderwijs, psychoanalyse, de kerk. In die transformatie, als hoogste 

activiteit in de samenleving30 is de mens zelf waar het om gaat. Daar staat de mens 

niet tegenover een producent of leverancier, zoals in de transactie-economie, in de 

transformatie-economie vormt de mens zelf het centrum.  

 

Ook in het non-profit deel van de samenleving wordt naar de markt en naar het 

bedrijfsleven gekeken als model voor bedrijfsvoering. Dat hoeft op zich niet slecht te 

zijn, er valt altijd wat te leren. De ervaringen in de USA suggereren dat de 

commerciële ziekenhuizen de ideële ziekenhuizen scherp houden wat betreft 

efficiëntie en omgekeerd houden de ideële ziekenhuizen de commerciële scherp op de 

factor intrinsieke zorg voor de mens. Ook de ideële ziekenhuizen hanteren daar de 

balanced scorecard uit het bedrijfsleven, maar dan staat de maatschappelijke 

doelstelling, het ideële wel in het bovenste vakje en staat het vakje financial 

performance op de tweede plaats, instrumenteel ten opzicht van het ideële.31  

 De mens heeft behoefte aan binding met anderen. Binding vloeit voort uit 

wederzijdse afhankelijkheid.32 In de postmoderne economie wordt afhankelijkheid als 

iets verwerpelijks gezien; alles wat we van elkaar nodig hebben is handelswaar, in de 

interne organisatie zijn we niet langer collega’s, maar elkanders customers met wie 

we service level agreements afsluiten. Het niet afhankelijk zijn van anderen omdat 

alles op de markt verkregen kan worden impliceert ook dat niemand op mij rekent en 

omdat niemand op mij rekent ben ik tegenover niemand accountable  voor mijn daden 

en woorden. Dat er niemand op mij rekent betekent ook dat ik niet nodig ben. Dat is 

het kenmerk van het postmoderne kapitalisme, het ontneemt het individu het gevoel 

nodig en nuttig te zijn en daarmee zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Daarmee vormt 

het postmoderne kapitalisme een bedreiging voor het karakter van het individu.33 

Maar ook volgens Sennett een bedreiging voor de samenleving, want een regime dat 

mensen geen diepe reden geeft om voor elkaar te zorgen kan niet lang zijn legitimiteit 

overeind houden. Dat wil zeggen, een samenleving die mensen de mogelijkheid 

                                                 
30 Het volledige schema luidt: extractie, fabricage, zakelijke dienstverlening, experiences, 
transformaties. 
31 (Kaplan & Norton, 2001) 
32 (Sennett, 1998:139) 
33 (Sennett, 1998:146) 
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onthoud om voor elkaar te zorgen, uit intrinsieke motivatie, uit liefde staat in de weg 

dat de mens zijn morele kant kan uitoefenen en ontwikkelen.  

De intermediaire structuren die zorgen voor de verbondenheid tussen burger 

en de samenleving als systeem, in het bijzonder staat en marktmechanisme, 

verzwakken deels door de verstatelijking, deels door dat in de non-profit sector geen 

duidelijk grens wordt getrokken tussen markt en niet-markt. Net als in het geval van 

de overheid geldt ook hier dat ter wille van de mens, ter wille van een goed 

functionerende markt, erkend moet worden dat het domein van het particulier 

initiatief, van de non-profit, ten opzicht van zowel de markt als de staat, een eigen 

domein is qua taalgebruik, doelstellingen, concepten en technieken. Door de 

sluipende verstatelijking van de non-profit sector en idem daar een markt van te 

maken, heeft de burger zelf minder mogelijkheden zich als moreel wezen te gedragen. 

Het morele karakter van instellingen voor zorg, cultuur en onderwijs neemt af omdat 

hun bestuursconstructies minder of geen ruimte meer bieden voor zowel procedurele 

als substantiële moraliteit en legitimiteit van hun handelen. Het gevolg daarvan is dat 

de moraliteit van de samenleving als geheel zwakker wordt. Daardoor verzwakt de 

morele legitimiteit van de overheid, de naleving van wet- en regelgeving en dus doen 

er zich in het marktmechanisme zich grotere calamiteiten voor. Immers de markt 

werkt bij gratie van de morele burger.  

 `Markt, staat en non-profit intermediare structuren zijn in de samenleving 

communicerende vaten die alleen tezamen de samenleving goed kunnen doen 

functioneren, juist in zijn morele betekenis.   

 

 

 

Een nieuwe balans tussen markt, overheid en non-profit.  

 

Het thema “markt en moraliteit” is in essentie de vraag naar de morele samenleving. 

Een samenleving gebaseerd op verantwoordelijkheid, naastenliefde en initiatief, 

zowel het ondernemersinitiatief gericht op productie als het particulier initiatief 

gericht op naastenliefde. Moreel gedrag in de markt, met betrekking tot milieu, niet-

schadelijke producten en diensten, een redelijke inkomensverdeling, dat oog heeft ook 

voor de niet-financieel waardeerbare welvaartseffecten, heeft als voorwaarde dat er 

buiten die markt afzonderlijke maatschappelijk ruimtes zijn, waarin de mens zich ten 
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opzichte van die markt veilig kan voelen, ruimtes, staat en non-profit, die ook 

gerespecteerd worden door het marktdenken. De markt werkt niet alleen goed, ook in 

moreel opzicht, wanneer er binnen die markt sprake is van een machtsevenwicht, ook 

tussen de drie grote domeinen van de samenleving, markt, overheid en non-profit 

moet er sprake zijn van een machtsevenwicht.34 

    

Voorwaarde daarvoor is dat wordt onderkend dat er verschillende domeinen zijn, 

overheid, markt, non-profit, die van elkaar gescheiden moeten blijven, ook wat betreft 

taalgebruik en concepten. Moraliteit heeft ook met vrijheid te maken, niet alleen wat 

betreft producten en diensten, maar ook wat betreft de ruimte waarin het individu kan 

leven en denken. De burger die enkel de ruimte heeft om in een marktruimte te leven, 

leeft in een marktsamenleving en kan zich daarmee geen bewustzijn ontwikken over 

de betrekkelijkheid van die markt. Om de markt goed te laten functioneren, terwille 

van de algemene welvaart, is voortdurend bewustzijn nodig over de betrekkelijkheden 

van die markt. Dat bewustzijn kan alleen bestaan wanneer de mens over andere 

domeinen beschikt dan die markt zelf35, om van daaruit over die markt na te denken, 

zoals ook het marktdenken de mens zich meer bewust heeft gemaakt van hoe 

activiteiten in de non-profit sector te organiseren. Een andere ruimte voor bewustzijn 

over de markt is cultuur, maar nu cultuur (kunst, tradities, etc.) steeds meer het 

                                                 
34 (Powelson, 1998:2) 
35 Zie hierover ook: (Sloterdijk, 2003) en (Fukuyama, 2004). 
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domein wordt van commerciële exploitatie dreigt de cultuur als ruimte voor 

bewustzijnsontwikkeling verloren te gaan.36   

 Daar waar in de markt sprake is van immoreel gedrag, is dat gedrag van 

mensen, het marktmechanisme is niet meer dan een gedachteconstructie. Enkele 

recente gebeurtenissen doen weer voorstellen opleven om immoreel gedrag in de 

markt te corrigeren door interventionisme. Voor een deel zijn gebeurtenissen van 

extreme verrijking in de afgelopen tien jaar niet zozeer het gevolg van immoreel 

gedrag, maar van het feit dat internet een domein heeft geopend waarop 

onduidelijkheden bestaan met betrekking tot eigendomsrechten. Dit is karakteristiek 

voor nieuwe infrastructuren en heeft zich in het verleden vaker voorgedaan, met exact 

dezelfde verschijnselen van zelfverrijking.37  Dat is steeds weer gecorrigeerd omdat 

ook ondernemers rechtszekerheid willen en de staat daarbij te hulp roepen om die 

nieuwe eigendomsrechten, het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht aan 

veranderende omstandigheden aan te passen, dan werkt die markt wel weer.  

 De oplossing voor uitwassen in de markt ligt niet in interventionisme of een 

uitgebreid toezichtapparaat, die medicijn zal schadelijker blijken dan de kwaal. Wat er 

moet gebeuren is dat de drie domeinen, markt, overheid en non-profit als gescheiden 

te houden domeinen worden erkend als uitdrukking van het gegeven dat de mens een 

moreel wezen is. In die context zal een geliberaliseerde markt het beoogde 

welvaartseffect opleveren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
36 (Rifkin, 2000) 
37 (Spar, 2001) 
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