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IX

Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift is een enorm karwei. Dat heb ik nu aan den
lijve ervaren. Maar in bepaalde opzichten is het een ongecompliceerd project. Je
komt problemen tegen, maar die moeten gewoon zo goed mogelijk worden
opgelost. Zo nodig bieden allerlei conventies op onderzoeksgebied en overleg met
vakbroeders en -zusters houvast.
  Maar dan die laatste bladzijden, het voorwoord. Het echte werk is gedaan. Moet
nu juist dat voorwoord niet iets extra's en origineels bieden, een geheel andere
toonzetting hebben? Het zou misschien moeten. Maar ik houd het toch vrij
gewoon en eenvoudig. Voor alles wat ik zou willen vertellen - en dat is heel veel,
zoals ook valt af te leiden uit de omvang van dit boek - is toch geen ruimte.
  Elk onderzoek kent vragen en beperkingen. Laat ik eerst iets zeggen over enkele
vragen die aan dit boek ten grondslag lagen. Vragen die bij me opkwamen in de
periode dat ik beleidsambtenaar en lid van een gemeenteraad was. Waarom
worden overheidsorganisaties verzelfstandigd? En waar leiden die verzelfstandi-
gingen toe? Wat verandert er precies en wordt de wereld er echt beter van?
  Dan de beperkingen, die hier in feite in combinatie met stille wensen worden
gepresenteerd. Uiteraard hoop ik dat mijn onderzoek en het verslag ervan in dit
boek als zinvol worden ervaren. Dat ze een nader licht werpen op het "hoe en
waarom?" van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties; enigszins recht
doen aan de nuances van de theorie en de praktijk. Maar ik besef dat veel vertel-
len wat anders is dan iets te vertellen hebben. Ondanks nuttige inzichten die dit
verslag misschien biedt, geeft het hooguit ten dele antwoord op de door mij
gestelde vragen. Of eventueel toekomstig onderzoek een completer beeld ople-
vert, moet worden afgewacht. Een realiteit waar u en ik overigens niet onder
gebukt moeten gaan; zo is het ook nog wel weer.
  Laat ik de totstandkoming van dit proefschrift kort schetsen. In november 1991
trad ik in dienst bij de Economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
De vraagstelling voor dit proefschrift lag toen in elementaire vorm klaar. Vooral
vanaf het voorjaar van 1993 kreeg ik voor het onderzoek tijd beschikbaar. In het
midden van 1997 werd het afgerond.
  Iedereen die meewerkte aan het onderzoek dank ik hartelijk. Enkele personen en
instanties wil ik met name noemen. In de eerste plaats gaat het om de organisaties
waar ik onderzoek heb kunnen doen, te weten de Informatie Beheer Groep, de
provincie Groningen, de gemeente Haarlemmermeer en de Openbare Bibliotheek
te Haarlemmermeer. Vele medewerkers van deze organisaties verleenden op
ruimhartige en open wijze hun medewerking.
  Verder wil ik mijn vroegere collega's noemen. Bij de Afdeling financiën van de
provincie Groningen en in de gemeenteraad van Groningen deed ik veel kennis op
van de overheidssector. De collega's van het ETI-Groningen, hier nader te
benoemen in de persoon van Frans Groen, bezorgden me als net afgestudeerde
niet alleen een prettige werkomgeving, maar droegen ook veel onderzoekskennis



X

op me over. Daarnaast deed ik bij het ETI de eerste ervaringen met verzelfstan-
diging op.
  Hoewel ik geïnteresseerd ben in het verleden, wil ik me in mijn dank niet
beperken tot vroegere tijden. Mijn huidige collega's bij de vakgroep Finan-
ciering, belegging en accounting, de Economische faculteit in het algemeen en
elders, dank ik voor de goede werksfeer die zij de afgelopen jaren mede creëerden
en voor hun andere directe en indirecte bijdragen aan het onderzoek. Hier moet
ik uiteraard met name mijn promotors, Joop Bouma en Jan van Helden noemen,
die vele uren hebben besteed aan het kritisch doorlezen van concept-teksten en het
in een aangename en constructieve sfeer bespreken ervan. Zij zorgden er mede
voor dat ik bijna altijd met plezier aan dit proefschrift heb gewerkt. Voor Jan
geldt daarbij bovendien dat hij op het werk mijn (goede) buur is. Vele malen viel
ik bij hem binnen en fungeerde hij als luisterend oor en klankbord voor mijn
ingevingen en vragen.
  Daarnaast zeg ik de leden van de promotiecommissie dank voor hun inspan-
ningen. Dit geldt eveneens voor prof.dr. C.A. de Kam, die de concept-versies van
de hoofdstukken I en II van het proefschrift kritisch doornam. Pieter Kamminga
dank ik voor zijn bijdragen als student-assistent. Veel dank geldt ook de zes
stagiairs die hebben meegewerkt aan het onderzoek bij de verzelfstandigde
organisaties.
  Tegen het einde van dit voor- en dankwoord wil ik nog even teruggaan naar een
verder verleden. Familieleden, vrienden en bekenden hebben in de loop der jaren
bijgedragen aan de ontwikkeling van allerlei denkbeelden, vaardigheden en
karaktertrekken, die de inhoud van dit proefschrift mede hebben bepaald. Al lijkt
dat misschien uit de tijd, de stimulerende invloed van verschillende onderwijzers,
leraren en docenten wil ik eveneens noemen. Hun betekenis is niet altijd precies
aan te geven, maar mag niet worden onderschat.
  Mijn vrouw Grytsje van der Meer dank ik voor de ruimte die ze me gaf om dit
veel energie vergende onderzoek te doen, ondanks het feit dat thuis de drukte
toenam vanwege de verblijdende komst van Bert en Lidwien. U ziet, er zijn veel
mensen te bedanken. Maar ik moet hier toch vooral mijn moeder en wijlen mijn
vader noemen, die me veel hebben geleerd en steeds hebben gestimuleerd in mijn
bezigheden.
  Hier wil ik het in dit voorwoord bij laten. Rest mij nog slechts de wens uit te
spreken, dat het lezen van de soms lange betogen en taaie redeneringen in dit
boek u stof tot overdenken geeft. Uiteraard houd ik me aanbevolen voor eventuele
vragen, opmerkingen of suggesties die tijdens het lezen bij u opkomen.

Henk ter Bogt         Groningen, oktober 1997


