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4  Regiemodellen
In dit hoofdstuk beschrijft de Raad verschillende regiemodellen die gebruikt kunnen 
worden bij het nadenken over de gesignaleerde centrale vraagstukken in de acute 
zorg. Deze regiemodellen beschrijven de manier waarop de overheid regie kan voeren 
over de gesignaleerde vraagstukken en wat de rol daarbij is van andere partijen. 
Voorts presenteert de Raad een afwegingskader dat helpt bij het nadenken over 
welke vormen van regie geschikt zijn voor de borging van de publieke waarden. Aan 
de hand van dit afwegingskader beschrijft de Raad welke regievormen de voorkeur 
zouden kunnen hebben bij de gesignaleerde regievraagstukken (denkrichtingen) en 
wat volgens de Raad de voor- en nadelen daarvan zijn. 

4.1 Afwegingskader bij het denken over regie

Voorafgaand aan het denken over regiemodellen wil de Raad benadrukken dat er niet 
één oplossing of denkrichting bestaat voor alle regievraagstukken in de acute zorg. 
In de praktijk zullen verschillende vormen van regie nodig zijn. Complexe vraagstuk-
ken over acute zorg spelen zich immers af op verschillende aggregatieniveaus en 
zullen door de tijd heen een veranderende urgentie kennen. De denkrichtingen zijn 
daarmee geen definitieve oplossingen, maar hulpmiddelen om blijvend te reflecteren 
op ontwikkelingen in de acute zorg en de vorm van regie die daarbij het best past. 
De volgende twee vragen kunnen helpen bij het blijvend reflecteren op geschikte 
regievormen:

1. Wat is de schaal van de gesignaleerde problematiek? 
Bij het nadenken over een geschikte vorm van regie is het allereerst belangrijk na 
te denken op welke schaal de problematiek speelt: landelijk of juist meer regio-
naal. Zo is de beschikbaarheid en de mogelijkheid tot delen van patiëntgegevens 
een vraagstuk van nationaal belang. Tegelijkertijd zijn er ook zaken waarbij meer 
regionale regie logisch is. Een voorbeeld hiervan is de regionale regie op de aanpak 
van arbeidsmarkttekorten in de zorg. Gezien de regionale aard van een deel van 
deze problematiek, faciliteert de overheid de totstandkoming van 28 regionale 
actieplannen aanpak tekorten (RAAT) die recht doen aan de specifieke en pluri-
forme kenmerken van regio’s. 

2. In hoeverre is een vraagstuk expertmatig of normatief? 
Naast de schaal van de problematiek, is het van belang na te denken in welke 
mate de afweging over de vraagstukken normatief of expertmatig van aard zijn. 
Het gaat hier om een conceptueel onderscheid. Bij normatieve vraagstukken is 
regie van de overheid op inhoud logisch terwijl expertmatige vraagstukken gebaat 
zijn bij regie van de overheid op proces, met ruimte voor afstemming tussen 
inhoudelijke experts. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat deze vraag niet 
altijd eenduidig te beantwoorden is. Het onderscheid tussen expertmatige en 
normatieve vraagstukken is in de eerste plaats afhankelijk van het perspectief 
van waaruit het vraagstuk wordt bekeken. Voorts is dit afhankelijk van de context 
waarin het vraagstuk speelt. Verschillende vraagstukken kunnen in de context 

van economische, demografische, geopolitieke of technologische ontwikkelingen 
‘normatiever’ worden, wanneer deze de legitimiteit van overheidshandelen onder 
druk zetten.

Voorbeeld expertmatige en normatieve vraagstukken
Een voorbeeld hiervan is het vraagstuk over de mate waarin collectieve zorgkosten 
mogen stijgen. Dit vraagstuk heeft zowel expertmatige als normatieve aspecten. 
Wanneer we het vraagstuk bekijken vanuit een technisch-rationeel perspectief 
is de kern van het vraagstuk het vinden van een goede balans tussen de prijs van 
zorg en de opbrengst daarvan. Een bekende maatstaf hiervan is de Qaly (Quality-
adjusted life year), waarmee getracht wordt de economische waarde van zorginter-
venties te beoordelen. Echter, wanneer we vanuit een normatief perspectief naar 
deze vraag kijken komt de nadruk te liggen wat de RVS eerder de verdeellogica30 
noemde: 

“De verdeellogica bevat het streven dat zorg en ondersteuning ook op termijn toe-
gankelijk blijven, dus dat het stelsel duurzaam is. Bovendien moeten de Nederlandse 
burgers erop kunnen rekenen dat schaarse middelen rechtvaardig verdeeld worden. 
Dat is nodig voor het borgen van de solidariteit, een belangrijke pijler van het 
Nederlandse zorgstelsel” (p. 10). 

Vanuit dit perspectief gaat het niet alleen over de kosten van de zorg ten opzichte 
van gewonnen levensjaren, maar ook over hoeveel we daar als maatschappij voor 
over hebben, in relatie tot andere waarden zoals toegankelijkheid en solidariteit. 
Gezien de context van vergrijzing en complexer wordende zorgvragen wordt dit 
vraagstuk in toenemende mate gezien als een normatieve vraag. Zo bereidt de 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) een advies voor, op initiatief 
van de Tweede Kamer, over hoe zorguitgaven houdbaar kunnen worden gehouden, 
met het oog op de solidariteit binnen het zorgstelsel31. 

30 https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/12/12/complexe-problemen-eenvoudige-

toegang---botsende-waarden-bewuster-afwegen

31 https://www.wrr.nl/onderwerpen/houdbare-zorg

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/12/12/complexe-problemen-eenvoudige-toegang---botsende-waarden-bewuster-afwegen
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/12/12/complexe-problemen-eenvoudige-toegang---botsende-waarden-bewuster-afwegen
https://www.wrr.nl/onderwerpen/houdbare-zorg
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4.2 Regiemodellen

De twee reflectieve vragen uit de vorige paragraaf leiden gecombineerd, met elkaar 
tot een schema dat vier globale vormen van regie op de borging van publieke waar-
den laat zien (figuur 1). Deze vier modellen kunnen ook met elkaar gecombineerd en 
verbonden worden. De uitkomst van de eerste reflectieve vraag is daarbij leidend 
voor de positionering op de verticale as (centrale-decentrale regie) en de uitkomst 
van de tweede reflectievraag is leidend voor de horizontale as (regie op inhoud-regie 
op proces). 

Figuur 1: mogelijke vormen van regie op de borging van publieke waarden in de acute zorg

Van centrale tot decentrale regie
Het model maakt onderscheid processsen centrale regie en decentrale regie. Wanneer 
de schaal van de problematiek landelijk is, is een vorm van centrale regie van de 
Rijksoverheid of landelijke koepels aannemelijk om de belangen van burgers op 
nationaal niveau te borgen. Voor vraagstukken die vooral regionaal spelen is juist 
decentrale regie nodig om zowel recht te doen aan het burger belang als aan de 
pluriformiteit.

Van regie op inhoud tot regie op proces
Bij vraagstukken die een sterke normatieve component bevatten is het logisch om 
te kiezen voor een vorm van regie op inhoud. Bij regie door de Rijksoverheid op de 
inhoud bemoeit deze zich in meer of mindere mate direct met de inhoud van acute 
zorg. Een voorbeeld daarvan is de regie van de Rijksoverheid op de ambulancezorg. 
Vorig jaar koos de minister voor deze vorm van regie toen hij de ambulancezorg 
aanmerkte als NEDAB (Niet-Economische Dienst van Algemeen Belang). Daarmee 
bepaalt hij welke aanbieder ambulancezorg moet leveren in de regio en aan welke 
eisen deze zorg moet voldoen. Daarnaast zijn er ook vormen van regie te bedenken 
die inhoudelijk minder sturend zijn. Wanneer een vraagstuk minder normatief van 
aard is, is een vorm van procesregie aannemelijk, waarbij de overheid de regie laat 
aan veldpartijen en deze mogelijk faciliteert. 

In de praktijk zijn de gesignaleerde vraagstukken in de acute zorg zowel normatief 
als expertmatig van aard en spelen ze zowel regionaal als nationaal. Goede vormen 
van regie leggen volgens de Raad de juiste verbinding (&) tussen de normatieve en 
expertmatige componenten van het vraagstuk, zodat de legitimiteit van overheids-
handelen gewaarborgd blijft. In de praktijk ziet de Raad dat deze verbinding op 
verschillende manieren kan worden gelegd. Zo kan gedacht worden aan een vorm 
van doorzettingsmacht waarbij de centrale overheid de totstandkoming van normen 
of afspraken kan afdwingen als veldpartijen en experts het niet eens worden32. 
Daarnaast zijn andere vormen van regie mogelijk, zoals een vorm van faciliterende 
regie waarbij veldpartijen een centrale opdracht krijgen33. Ten slotte kan de overheid 
de verbinding leggen door de voorzitter van een overlegtafel te benoemen34. 

Dit leidt tot vier generieke regiemodellen over regie op de borging van publieke 
waarde van acute zorg. Per vorm van regie formuleert de Raad een aantal voor- en 
nadelen van deze regiemodellen wat betreft de borging van publieke waarden en de 
(ervaren) legitimiteit van overheidshandelen. Daarmee dienen de regiemodellen als 
hulpmiddel om te bepalen in welke situatie welke vorm van regie nodig is.

32 Deze vorm van regie zien we terug bij de totstandkoming van kwaliteitskaders. Daarbij hebben 

veldpartijen het primaat om afspraken te maken over de kwaliteit waar acute zorg aan moet voldoen 

(tripartite), maar heeft het Zorginstituut Nederland doorzettingsmacht als zij niet tijdig tot gedragen 

afspraken komen. 

33 Een goed voorbeeld hiervan zijn de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ’en) waarin 

zorgaanbieders in 11 regio’s de taak hebben om problemen rondom de toegankelijkheid (witte vlekken) 

van acute zorg te signaleren. 

34 Hierbij valt een vergelijking te trekken naar het dagelijks bestuur van waterschappen. Deze 

worden voorgezeten door de Dijkgraaf, die door de regering wordt benoemd en onder ministeriele 

verantwoordelijkheid werkt. Zodanig is hij ook aanspreekbaar op de waterhuishouding binnen het 

waterschap.

• Doorzettingsmacht
• Benoemen voorzitter
• Opdrachtgever

• Doorzettingsmacht
• Benoemen voorzitter
• Opdrachtgever

Rijksoverheid voert regie op inhoud
Veldpartijen voeren uit

Landelijke partij(en) als belangrijkste regisseur
Rijksoverheid faciliteert besluitvorming

Regionale veldpartij(en) als belangrijkste regisseur
Rijksoverheid/regionale overheid faciliteert besluitvorming

Regionaal bestuur voert regie op inhoud
Veldpartijen voeren uit

Centrale regie

Decentrale regie

Overheidsregie op 
inhoud

Overheidsregie op
process
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1. Rijksoverheid als belangrijkste regisseur  
Bij deze regievorm is er sprake van een vraagstuk dat voornamelijk speelt op 
nationale schaal met een sterke normatieve component. De Rijksoverheid neemt 
de rol als directieve regisseur voor (een onderdeel van) de ordening van acute 
zorg, in aanvulling op haar rol als systeemverantwoordelijke. Daarmee is de 
Rijksoverheid in staat duidelijke eisen te stellen aan de borging van publieke 
waarden en de manier waarop de afweging tussen die waarden moet plaatsvin-
den. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben zich in de uitvoering van hun 
taken te voegen naar de besluiten die door de Rijksoverheid worden genomen.

Mogelijke voordelen van dit regiemodel Mogelijke nadelen van dit regiemodel 

• Bevorderlijk voor de ervaren legitimiteit 

van de regie van de Rijksoverheid op de 

borging van publieke waarden. 

• De besluitvorming kan eenduidig (want 

centraal) transparant gemaakt worden voor 

burgers op nationaal niveau. 

• Doordat de minister inhoudelijke regie 

neemt is de Tweede Kamer in staat, namens 

burgers, de Regering direct te controleren.

• Politieke besluiten leiden in sommige 

regio’s niet tot het gewenste resultaat, 

omdat deze besluiten niet altijd aansluiten 

bij de ervaring en kennis van regionale 

veldpartijen.

• Door de politieke druk op besluiten van de 

minister, kunnen besluiten gevoelig zijn 

voor politieke willekeur.

• Het is lastiger om recht te doen aan de pluri-

formiteit van regionale contexten. Daardoor 

kan de legitimiteit van de Rijksoverheid 

onder druk komen te staan.

• Centrale sturing van de overheid kan 

de innovatiecapaciteit van veldpartijen 

belemmeren

2. Landelijke partij(en) als belangrijkste regisseur  
Bij deze regievorm is er sprake van een vraagstuk dat speelt op nationale schaal 
en gebaat is bij een expertmatige blik. De Rijksoverheid laat daarbij de regie aan 
veldpartijen en faciliteert dat zij tot afspraken komen. De Rijksoverheid is, als 
systeemverantwoordelijke, indirect aanspreekbaar op deze afspraken.  

Mogelijke voordelen van dit regiemodel Mogelijke nadelen van dit regiemodel

• Gemaakte afspraken kunnen rekenen 

op consensus bij veldpartijen en hebben 

daarmee een grote kans van slagen. 

• De aard van de besluitvorming is minder 

gevoelig voor veranderende politieke 

omstandigheden en willekeur.

• De besluitvorming kan eenduidig (want 

centraal) transparant gemaakt worden voor 

burgers op nationaal niveau.

• Wanneer veldpartijen op centraal niveau 

de belangrijkste regie krijgen, is het lastiger 

om het perspectief en de belangen van 

burgers in de regio mee te nemen bij de 

besluitvorming. 

• Besluitvorming kan traag verlopen, doordat 

er gezocht moet worden naar consensus bij 

een diverse groep veldpartijen. 

• De ervaren rechtvaardigheid van het 

besluitvormingsproces, en daarmee de 

legitimiteit van de Rijksoverheid, kan 

daardoor onder druk komen te staan.

• De deelbelangen van veldpartijen kunnen 

te dominant worden, waardoor het gedeeld 

publiek belang uit het zicht raakt. 

• Afstemming op centraal niveau kan 

regionale innovaties belemmeren.
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3. Regionaal bestuur als belangrijkste regisseur 
Bij deze regievorm is er sprake van een vraagstuk dat speelt op regionale schaal 
met een sterke normatieve component. De regionale overheid neemt de rol als 
directieve regisseur voor (een onderdeel van) de ordening van acute zorg, waarbij 
de Rijksoverheid systeemverantwoordelijk blijft. Daarmee is de regionale overheid 
in staat duidelijke eisen te stellen aan de borging van publieke waarden van acute 
zorg en de manier waarop de afweging tussen die waarden moet plaatsvinden. 
De Rijksoverheid is, als systeemverantwoordelijke, indirect aanspreekbaar op 
deze afspraken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben zich in de uitvoering 
van hun taken te voegen naar de besluiten die door de regionale overheid worden 
genomen. 

Mogelijke voordelen van dit regiemodel Mogelijke nadelen van dit regiemodel

• Het is makkelijker om veldpartijen en 

burgers te betrekken bij het totstandko-

mingsproces van de besluitvorming, wat 

de legitimiteit van regionale overheden ten 

goede komt. 

• Er kan recht gedaan worden aan regionale 

contexten en aan publieke regionale 

belangen buiten de zorg.

• De besluitvorming kan op regionaal 

niveau transparant worden gemaakt voor 

burgers en is controleerbaar door regionale 

volksvertegenwoordigers.

• Er is voldoende ruimte voor regionale 

partijen om te innoveren.

• Nadruk op toegankelijkheid kan dankzij 

negatieve gevolgen hebben voor kwaliteit 

en betaalbaarheid.

• Door regionale verschillen in toeganke-

lijkheid kan de ervaren rechtvaardigheid 

op nationaal niveau, en dus de legitimiteit 

van de Rijksoverheid, onder druk komen te 

staan. 

• Het is lastiger om de regionale besluiten 

op nationaal niveau transparant te maken 

voor burgers.

4. Regionale veldpartijen als belangrijkste regisseur 
Bij deze regievorm is er sprake van een vraagstuk dat speelt op regionale schaal 
en gebaat is bij een expertmatige blik. De regionale overheid laat daarbij regie aan 
regionale veldpartijen en faciliteert dat zij tot goede afspraken komen. De regio-
nale overheid is, als faciliterend regisseur, indirect aanspreekbaar op de gemaakte 
afspraken. De Rijksoverheid blijft systeemverantwoordelijk en is dus ook indirect 
aanspreekbaar op deze afspraken.

Mogelijke voordelen van dit regiemodel Mogelijke nadelen van dit regiemodel

• Gemaakte afspraken kunnen rekenen op 

consensus bij uitvoerende partijen en 

hebben daarmee een grote kans van slagen.

• Er kan recht worden gedaan aan de 

regionale contexten. 

• Het biedt veldpartijen de ruimte om te 

innoveren en afspraken te maken over 

samenwerking.

• De borging op de toegankelijkheid kan 

ondergesneeuwd raken als deelbelangen 

van regionale veldpartijen de overhand 

krijgen.

• Door regionale verschillen in toegankelijk-

heid kunnen de ervaren rechtvaardigheid 

op nationaal niveau, en dus de legitimiteit 

van de Rijksoverheid, onder druk komen te 

staan. 

• Het risico bestaat dat het voor burgers 

onduidelijk blijft welke partij verantwoor-

delijk is voor de toegankelijkheid van acute 

zorg. 

De vier regiemodellen zijn conceptuele kaders die van nut zijn bij het denken over de 
organisatie van acute zorg. Deze modellen leiden tot verschillende denkrichtingen, 
oftewel andere manieren om de regie op de borging van publieke waarden in de 
acute zorg vorm te geven. In de volgende paragraaf beschrijft de Raad wat deze 
verschillende regiemodellen kunnen betekenen wanneer ze worden toegepast op de 
gesignaleerde vraagstukken. Vervolgens geeft de Raad zijn visie op welke vormen van 
regie passend zouden zijn bij de vier centrale vraagstukken rondom toegankelijkheid 
van acute zorg.


