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Het gesprek

Zou het niet beter gaan als de overheid er zich minder mee bemoeide? Of als de
overheid op z'n minst anders werd georganiseerd, de medewerkers eens wat meer
ruimte voor eigen initiatief liet, minder hiërarchisch werkte? Maar ach, als je de
overheid anders organiseert, verandert er dan echt wat? Willen politici bijvoor-
beeld wel iets uit handen geven? En de burgers, wat willen die eigenlijk: een
overheid die waf zegt als ze commanderen en afdruipt naar de mand als baasje
haar even niet wil zien? Wat functioneert beter: de overheid of een particulier be-
drijf? En waarom is dat zo? Weet jij als econooom daar een zinnig antwoord op
te geven? Of waai je ook maar met de wind mee, net zoals de meeste politici?
  Oh, daar is de wethouder. Ik moet hem even hebben; iets belangrijks. Amuseer
je verder.
  Maar het was mooi geweest; het feestje was voor mij voorbij. Er was veel werk
aan de winkel.

I. Verantwoording en achtergronden van het onderzoek

I.1 Inleiding - Elk spel heeft zijn eigen regels

Vragen omtrent het functioneren van de overheid laten zich gemakkelijk stellen.
En worden waarschijnlijk ook regelmatig en graag gesteld. Misschien hebben de
vragenstellers in hun achterhoofd zelfs de antwoorden al paraat.
  Als het gaat om de taken die een overheid moet uitvoeren, of de wijze waarop
dat moet gebeuren, ligt het, zoals zo vaak in het leven, waarschijnlijk allemaal
niet zo eenvoudig. Onderzoek van theorie en praktijk hoeft niet het verlossende
antwoord te brengen. Maar misschien kunnen zo argumenten worden opgespoord
en tegen elkaar worden afgewogen.
  Zonder in dit inleidende hoofdstuk al uitgebreid in te gaan op de achtergronden
en de inhoud van het onderzoek, kan er in enkele woorden iets over worden
gezegd. In de jaren zestig en zeventig nam in verscheidene, zogenaamde Westerse
landen, waaronder Nederland, de invloed van de overheid op de economie toe,
terwijl de omvang van de overheidssector groeide. Vooral sinds circa 1980
ontstond in Nederland meer aandacht voor de economische effecten van
overheidsactiviteiten en de in de overheidssector gehanteerde organisatiestructu-
ren. Ook was er een toenemende belangstelling voor de mogelijke gevolgen die
allerlei wet- en regelgeving zou kunnen hebben op de economische ontwikkeling
van een land. In feite kwam in de jaren tachtig en begin jaren negentig de politie-
ke discussie veelal neer op de vraag welke schadelijke gevolgen de economische
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ontwikkeling ondervond van een overmaat aan regelgeving en overheidsacti-
viteiten. Bovendien werden een starre hiërarchie en bureaucratie binnen over-
heidsorganisaties en het afschuiven van verantwoordelijkheden, dikwijls gezien
als funest voor de efficiëntie van de overheid.
  Dergelijke ontwikkelingen kunnen worden bezien tegen de achtergrond van de
Westerse economieën die, eenvoudig gezegd, eind jaren zeventig en begin jaren
tachtig veelal kampten met relatief hoge inflatie, oplopende overheidstekorten en
een stagnerende economische groei. Mede vanwege een toegenomen "openheid"
in de samenleving en geluiden over soms matig functionerende overheidsorganisa-
ties, kwam in bijvoorbeeld media en onder burgers de vraag aan de orde of de
overheid wel voldoende waar voor haar geld leverde. Wellicht werd de discussie
over de rol van de overheid nog versterkt door de "val" van het zogenaamde
Oostblok in 1989. Ook de Europese eenwording zou een rol gespeeld kunnen
hebben. Zo zou het door deze eenwording gemakkelijker kunnen worden, bedrij-
ven te verplaatsen naar andere landen, waar bijvoorbeeld minder strenge re-
gelgeving geldt. Bovendien kan worden gewezen op de te vormen Europese
Monetaire Unie, die een meer gelijkmatige ontwikkeling van de betrokken
economieën nodig maakt.
  De precieze economische gevolgen van het overheidsoptreden waren misschien
niet duidelijk. Maar in discussies kwam al gauw de overtuiging boven dat de
overheid anders moest worden georganiseerd, "een stapje terug moest doen" en
meer "ruimte aan de markt" moest laten. Door minder hiërarchische organisa-
tiestructuren in te voeren en ambtenaren meer bevoegdheden te geven, zou de
efficiëntie van de overheid toenemen. Minder regels en overheidsactiviteiten
zouden leiden tot meer flexibiliteit in de samenleving en de economie en tot meer
ruimte voor particuliere initiatieven. Dat zou gunstig kunnen zijn voor bijvoor-
beeld de internationale concurrentiepositie van Nederland, de economische groei
en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze, in een volgend hoofdstuk
breder te schetsen ontwikkeling, leek voor Nederland het voorlopige einde in te
luiden van een periode van sterke groei van de activiteiten en de economische rol
van de overheid.
  Rond het midden van de jaren negentig trad in Nederland op bestuurlijk niveau
alweer een zekere kentering op in de meningen over de rol van de overheid. De
betekenis hiervan laat zich nog niet bepalen. Op de achtergronden ervan wordt
ook niet nader ingegaan. Maar er kwamen geluiden op over bijvoorbeeld de
noodzaak van een "sterke overheid" en de nadelige gevolgen van meer marktwer-
king. De daadwerkelijke uitvoering van deze studie vond plaats in de periode van
begin 1993 tot medio 1997; wellicht draagt ze dus sporen van beide bewegingen
van de slinger.
  In politieke discussies kunnen ideologie en "geloof", al dan niet nadrukkelijk
gehanteerd, een belangrijke rol spelen. Toch hoefden politici hun argumentaties
voor een anders georganiseerde en "terugtredende" overheid niet zelf te ontwikke-
len. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden hadden, soms misschien mede
gebaseerd op overwegingen van "geloof", al denkbeelden gepresenteerd over de
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effecten van regelgeving en overheidsactiviteiten en over mogelijkheden tot
verbetering van het functioneren van de overheid. De wetenschap kon dus een
zekere rationalisatie bieden aan het politieke handelen (zie ook Bailey, 1995, pp.
13-14).
  Bij die wetenschappelijke bijdragen ging het voor een aanzienlijk deel om
theoretische denkramen, die niet in de praktijk waren getoetst. Met het in de
praktijk doorvoeren van onder meer decentralisatie, "deregulering" en "privati-
sering", kwam daar vanaf circa 1980 verandering in. De in de theorie ontwik-
kelde denkbeelden werden op experimentele wijze toegepast in de praktijk. De
precieze effecten van dergelijke veranderingen zijn soms moeilijk vast te stellen.
Veelal komen de effecten pas na enkele jaren volledig tot uiting, waardoor het
moeilijk is ze te scheiden van de effecten van andere invloeden die in die periode
optraden.
  Ondanks voorzienbare complicaties is het van belang om door middel van
onderzoek na te gaan, wat de effecten (kunnen) zijn van bepaalde wijzes van
organiseren van overheidsactiviteiten en van wijzigingen hierin. Hierdoor kan
tevens inzicht ontstaan in de achtergronden van bepaalde ontwikkelingen. Derge-
lijk onderzoek kan steun bieden bij de besluitvorming in overheidsorganisaties, de
ontwikkeling van de wetenschappelijke theorie en het uitwerken van toekomstig
overheidsbeleid.

Bij dit alles gaat het er uiteraard niet om te komen tot een oordeel over de vraag
wie beter en nuttiger is voor de samenleving: de wetenschapper, in het bijzonder
de econoom, of de politicus. Of misschien nog weer andere groepen personen.
Voor een enigszins onbevangen beschouwing van de bezigheden van de diverse
groepen, die elkaar ten dele kunnen overlappen, lijkt het wel van belang te
beseffen dat elk spel zijn eigen regels heeft.

I.2 Een beknopte schets van de opzet van het onderzoek

In paragraaf I.1 kwamen tussen de regels door al enkele belangrijke motieven
voor het starten van het voorliggende onderzoek naar voren, te weten:
- de vooral sinds het midden van de jaren tachtig in Nederlandse overheids-

organisaties te signaleren tendensen tot decentralisatie, privatisering en
deregulering;

- de wens inzicht te verkrijgen in de argumenten voor in Nederland doorge-
voerde veranderingen in de organisatiestructuur van overheden en de door
overheden uitgevoerde activiteiten, alsmede in de effecten, die dergelijke
veranderingen hebben voor de financieel-economische besturing en het
economisch functioneren van de betrokken organisaties. 

  In deze studie is de aandacht gericht op de zogenaamde verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Verzelfstandiging houdt in dat de organisatiestructuur van
een overheid verandert, waarbij bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkhe-



       Naast economische efficiëntie zou bijvoorbeeld politieke efficiëntie kunnen worden1

onderscheiden; zie ook paragraaf III.1.

       Cooley stelde dat het individu zowel oorzaak als gevolg is van een institutie:2

instituties ontstaan als gevolg van menselijke handelingen en gedragspatronen, geven
kaders aan voor de gedragingen en denkbeelden van individuen en kunnen bewust of
onbewust worden aangepast als gevolg van veranderingen in de denkbeelden en gedra-
gingen van (groepen van) individuen (Cooley, 1956, pp. 313-315).
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den worden gedecentraliseerd. Decentralisatie houdt hier in dat bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie, of zelfs buiten de
organisatie komen te liggen. Verzelfstandiging van een overheidsorganisatie
betekent in algemene zin gesproken, dat in bepaalde opzichten de directe invloed
van het politieke bestuur op een bepaalde overheidsactiviteit afneemt (zie ook
Kuiper, 1992, p. 33 en De Ridder en Scheltema, 1993, p. 65). Wellicht is het
streven naar een zekere verzakelijking in de verhouding tussen de verzelfstandig-
de organisatie en de moederorganisatie - bijvoorbeeld concretere afspraken over
de activiteiten of produktie-omvang en de kosten ervan en een beoordeling van
werkelijk gerealiseerde prestaties - een belangrijk aspect bij veel Nederlandse
verzelfstandigingen.
  Zoals in paragraaf II.3 nader wordt toegelicht, kan bij verzelfstandiging onder-
scheid worden gemaakt tussen interne en externe verzelfstandiging. In het kort
gezegd, neemt bij interne verzelfstandiging op bepaalde gebieden de vrijheid van
beheer toe, maar blijft de verzelfstandigde organisatie deel uitmaken van de
"overkoepelende" overheidsorganisatie. Externe verzelfstandiging houdt in dat
bepaalde taken voortaan worden uitgevoerd door een juridisch verzelfstandigde
eenheid buiten de oorspronkelijke, overkoepelende overheidsorganisatie.
  Voor wat betreft het praktijkonderzoek komen in deze studie enkele gevallen van
verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties aan de orde. Bovendien
beperkt de aandacht zich in het onderzoek tot een benadering vanuit de economi-
sche wetenschap en wel met name vanuit die delen van de economie, die aandacht
besteden aan het sturen en beheersen van de activiteiten van een organisatie.
  De belangrijkste onderdelen van deze studie worden nu in enkele grote lijnen ge-
schetst. Binnen de economische wetenschap gaat de zogenaamde neo-institutionele
economie in op de wisselwerking tussen economische efficiëntie en de regel- en
vormgeving waarbinnen een organisatie functioneert.  Deze regel- en vormgeving1

kunnen worden aangeduid als de instituties. Hierbij kan het gaan om de formele
regels en instituties (zoals wetten, de opzet van het openbare bestuur, de inrich-
ting van de rechtelijke macht, of een bepaalde organisatievorm), maar ook om
allerlei normen en waarden die bestaan in een samenleving, of groepen daarbin-
nen. Indien op een voldoende hoog niveau beschouwd, omvat het begrip organisa-
tie een gehele samenleving en richt de neo-institutionele economie zich op de
wisselwerking tussen economische ontwikkeling en de regel- en vormgeving van
die samenleving.2



5

  Het gaat bij instituties dus om allerlei formele en informele maatschappelijke
regels, waardoor de onzekerheid in de samenleving afneemt en het gedrag van
individuen en organisaties voorspelbaarder en stabieler wordt (Knudsen, 1993, p.
269). Het begrip instituties heeft betrekking op zowel de institutionele omgeving
(zoals wetten, normen en waarden), als de institutionele organisatievormen (zoals
politieke partijen, overheden, bedrijven en verenigingen) die binnen die instituti-
onele omgeving ontstaan (Ferguson en Ferguson, 1994, p. 7). Scott (1995, p. 33)
geeft de volgende, meer formele omschrijving van het begrip institutie: Instituties
bestaan uit de cognitieve, normatieve en regulerende structuren en activiteiten,
die een stabiele basis en betekenis geven aan het sociale gedrag. Instituties komen
op meerdere manieren tot uiting - via culturen, structuren en gewoontes - en zijn
werkzaam op verschillende niveaus in de samenleving.
  De door Scott gegeven omschrijving van het begrip institutie kan worden
gehanteerd binnen de neo-institutionele economie, maar ook bij institutionele en
neo-institutionele invalshoeken zoals die tot ontwikkeling kwamen in andere
wetenschappelijke disciplines, zoals de sociologie, politicologie en bestuurskunde.
De neo-institutionele economie, de belangrijkste invalshoek in deze studie, kan in
feite worden gezien als een onderdeel van een bredere stroom aan - onderling
uiteenlopende - neo-institutionele denkbeelden, zoals die sinds circa 1970 tot
ontwikkeling kwam. Zonder daar nu nader op in te gaan, kan worden opgemerkt
dat de neo-institutionele denkbeelden ten dele aansloten bij institutionele denk-
beelden, zoals die werden ontwikkeld in ruwweg de periode 1900 - 1940 (zie
Scott, 1995, pp. 1-17 en 59).
  De mogelijke wisselwerking tussen (economische en organisatorische) instituties
en economische ontwikkeling kan worden toegelicht aan de hand van een vereen-
voudigd voorbeeld. Stel dat de politieke leiding van een gemeente de prestaties
van de reinigingsdienst analyseert en vergelijkt met die van andere gemeentelijke
en particuliere organisaties, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van
burgers over tarieven voor het ophalen van huisvuil. Veronderstel vervolgens dat
de politieke leiding daardoor de overtuiging krijgt, dat de voor de reinigings-
dienst gehanteerde organisatievorm (een "institutie") in de huidige situatie niet
meer efficiënt werkt. De te geringe efficiëntie komt tot uitdrukking in relatief
hoge kosten per eenheid produkt, bijvoorbeeld per ton opgehaald huisvuil. Als de
onderzochte reinigingsdienst duurder produceert dan andere, vergelijkbare
vuilnisophaaldiensten, kan dat op den duur een bedreiging vormen voor het
voortbestaan van de dienst. Dat kan er dan ook toe leiden dat de vormgeving van
de reinigingsdienst wordt gewijzigd, in de hoop dat de organisatie daardoor
efficiënter gaat functioneren. De reinigingsdienst kan bijvoorbeeld een zelfstandi-
ge positie binnen de gemeentelijke organisatie krijgen, waardoor de directie meer
dan tot dan toe zelfstandig bepaalde beslissingen kan nemen over de inzet van
mensen en materieel. Omdat nu, vanwege de zelfstandige positie, minder overleg
met andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie nodig is, kan bijvoor-
beeld sneller worden gereageerd op ontwikkelingen die voor de reinigingsdienst
van belang zijn.
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  Schematisch weergegeven is de gang van zaken in dit voorbeeld als volgt: een
economische analyse geeft aan dat een bepaalde institutie inefficiënt is, in reactie
hierop worden de instituties veranderd (bijvoorbeeld: de directe politieke invloed
vermindert, er wordt een andere organisatievorm gekozen), waardoor vervolgens
de economie weer wordt beïnvloed (er wordt efficiënter gewerkt). Aldus beïnvloe-
den institutie en economische prestatie elkaar dus over en weer.
  Maar een aanpassing van de organisatiestructuur is slechts één van de middelen
die gehanteerd kunnen worden om de economische efficiëntie te verhogen en
daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Ook andere middelen
kunnen daartoe worden aangewend, zoals een scherpere selectie van nieuw
personeel, of veranderingen in het financieel en economisch management van de
organisatie, waardoor allerlei belangrijke informatie bijvoorbeeld sneller beschik-
baar komt bij de leiding. Het begrip management control heeft betrekking op alle
middelen en activiteiten, waarmee leidinggevenden in een organisatie proberen te
bewerkstelligen dat de organisatie zich op succesvolle wijze aanpast aan verande-
ringen in de omgeving van die organisatie (Emmanuel c.s., 1991, pp. 7-8).
Management control omvat dus de middelen en activiteiten waarmee wordt gepro-
beerd bij te dragen aan de continuïteit van de organisatie.
  Uitgaande van diverse neo-institutioneel economische en ermee verwante
theorieën wordt in deze studie een raamwerk geschetst, dat in theoretische zin
aangeeft welke overwegingen kunnen bestaan voor het wijzigen van de organisa-
tiestructuur van overheidsorganisaties. Op deze wijze wordt nagegaan, welke
overwegingen de neo-institutionele economische theorie aandraagt voor verzelf-
standiging van overheidsorganisaties, alsmede voor enkele van verzelfstandiging
te verwachten effecten. Nagegaan wordt dus, welke aspecten volgens de neo-
institutioneel economische theorie kunnen leiden tot verzelfstandiging van over-
heidsorganisaties. In algemene zin mag hier worden gesteld, dat de neo-institutio-
nele economische theorieën ter verklaring van bepaalde organisatievormen een
sterke nadruk leggen op het streven naar (verhoging van) economische effi-
ciëntie.
  Zoals al aangegeven, maakt de gekozen organisatievorm deel uit van de wijze
van sturing en beheersing van een organisatie. Als een bepaalde overheidsorga-
nisatie wordt verzelfstandigd, betekent dit dus dat de wijze van besturing van die
organisatie verandert. De oorspronkelijke "moederorganisatie" en de politieke en
ambtelijke bestuurders daarvan, komen op een zekere afstand te staan van de
verzelfstandigde organisatie en kunnen zich minder dan voorheen direct bemoeien
met die organisatie. Met de verandering in organisatiestructuur doen zich in het
algemeen ook veranderingen voor in de financiële en economische besturing van
de verzelfstandigde organisatie. Op de veranderingen die volgens de theorie in
bepaalde situaties kunnen optreden in het financieel-economisch management van
een verzelfstandigde overheidsorganisatie, wordt eveneens ingegaan.
  Na enige theoretische beschouwingen over de neo-institutionele economie,
management control en financieel-economisch management, wordt in deze studie
de aandacht gericht op het praktijkonderzoek. Aan de hand van onderzoek van
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enkele Nederlandse praktijkgevallen van verzelfstandiging wordt nagegaan, welke
ondersteuning de empirie biedt aan het op basis van de neo-institutionele econo-
mie ontwikkelde theoretisch raamwerk. Tevens wordt ingegaan op de vraag,
welke veranderingen zich in de praktijk bij verzelfstandiging voordoen in het
financieel-economisch management van de betrokken organisaties.
  In deze studie vindt een kritische analyse plaats van de verzelfstandiging van
enkele Nederlandse overheidsorganisaties en enkele effecten ervan. Bij die
effecten gaat het om de veranderingen die na de verzelfstandiging optraden in
bijvoorbeeld de budgettering en prestatiemeting en in de efficiëntie van de
verzelfstandigde organisatie. Eventuele effecten voor de afnemers van de verzelf-
standigde organisatie, zoals burgers en bedrijven, komen niet aan de orde. Soms
laten zich uit de analyses wellicht suggesties afleiden, waardoor bij volgende
verzelfstandigingen bepaalde problemen vermeden kunnen worden. Er moet
echter worden benadrukt, dat deze studie niet leidt tot een recept dat gevolgd zou
kunnen worden om te komen tot een goed uitgevoerde verzelfstandiging.
  Met de voorgaande schets zijn de achtergronden en opzet van het voorliggende
onderzoek beknopt aangeduid. Om de vraagstelling voor het onderzoek en de
verdere studie nader te introduceren, lijkt het zinvol nu eerst nog kort in te gaan
op enkele mogelijke, deels economisch-theoretische achtergronden bij de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties in Nederland.

I.3 Verzelfstandiging van overheidsorganisaties en management control

De wijze waarop leiding en sturing wordt gegeven aan een organisatie, kan in
belangrijke mate bepalend zijn voor de resultaten van die organisatie. Dit geldt
voor zowel commerciële als voor niet-commerciële organisaties, waaronder over-
heidsorganisaties.
  De wijze van sturing in een overheidsorganisatie hoeft misschien in principe niet
af te wijken van de wijze waarop een particuliere organisatie wordt geleid. Maar
daarbij moet wel in het oog worden gehouden dat de aard van de goederen en
diensten die een organisatie voortbrengt, mede bepalend kan zijn voor de te
kiezen wijze van sturing. Overheidsorganisaties brengen diverse produkten voort,
waarvoor op grond van politieke keuzes is besloten ze niet af te zetten op de
commerciële afzetmarkt. Daarnaast produceren overheidsorganisaties in het
algemeen ook relatief veel produkten die lastig zijn af te zetten op commerciële
markten. Het gaat bij de overheidsprodukten relatief vaak om weinig concrete en
moeilijk meetbare produkten.
  De overheid voert allerlei activiteiten uit, omdat de met die activiteiten voortge-
brachte produkten moeilijk op basis van een prijs per eenheid zijn aan te bieden
via de markt. Ook brengt de overheid vrij veel produkten voort die van "alge-
meen belang" worden geacht en produkten waarvan "iedereen kan profiteren" (de
zogenaamde collectieve goederen). Dit laatste houdt in dat het moeilijk is, bepaal-
de individuen uit te sluiten van consumptie van zo'n goed; denk hierbij bijvoor-
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beeld aan straatverlichting (zie ook Bailey, 1995, pp. 26-38 en Koopmans c.s.,
1995, pp. 1-7).
  Afgezien van de aard van de produkten, wijkt een overheid waarschijnlijk ook
in andere opzichten af van commerciële organisaties, onder meer omdat in een
overheidsorganisatie de wisselwerking met de sociaal-politieke omgeving van de
organisatie veelal een (nog) grotere rol speelt dan bij commerciële organisaties.
Ideologische, of in elk geval niet-economische overwegingen, spelen bij de
sturing van een overheidsorganisatie wellicht een belangrijke rol. Een overheids-
organisatie dient zich veelal - meer nog dan bedrijven - te richten op het bereiken
van meerdere doelen (zie Cyert en March, 1963, pp. 26-29; Simon, 1964, pp. 2-3
en 20; Bouma, 1966, pp. 86-87 en 171-175; Kickert, 1993, pp. 24-25 en pp. 49-
53). In de praktijk zullen in het algemeen dan ook verschillen optreden in de
wijze van sturing van commerciële en overheidsorganisaties. Toch kan het ook
voor een overheid van belang zijn, aandacht te hebben voor de economische
aspecten van de sturing van een organisatie.
  Een overheid is geen onveranderlijk "instituut", maar een organisatievorm die
zich voortdurend ontwikkelt en aanpast aan veranderingen in de omgeving van de
organisatie. Al verscheidene jaren vinden in diverse Nederlandse overheidsor-
ganisaties discussies plaats over onder meer de te hanteren organisatiestructuren
en de "kerntaken" van de overheid. Dergelijke discussies kunnen uitmonden in
wijzigingen in het takenpakket of de "organisatiegrenzen" van een overheid, zoals
het afstoten van bepaalde activiteiten. Dit kan vervolgens leiden tot een concentra-
tie op activiteiten waarin de desbetreffende organisatie zich sterk acht, of op taken
waarvan wordt gevonden dat de overheid ze zelf dient te blijven vervullen.
  Een tendens tot een scherpere afperking van het werkterrein (en terugkeer naar
de kernactiviteiten, de "core business") trad in de jaren tachtig vrij algemeen op
in commerciële en niet-commerciële organisaties (zie ook Markides, 1995, pp. 1-
10). Deze tendens kan wellicht mede worden gezien als een gevolg van de wens
om, onder meer ten gevolge van toenemende (internationale) concurrentie, te
komen tot meer flexibele organisaties. Kleinere organisaties of organisaties met
kleinere, min of meer zelfstandig werkende eenheden, hebben veelal een grotere
wendbaarheid en kunnen zich sneller aanpassen aan bijvoorbeeld veranderingen
in de omgeving van de organisatie. Maar bij het verzelfstandigen van (delen van)
overheidsorganisaties spelen eveneens - en waarschijnlijk zelfs in sterkere mate -
andere factoren een rol, zoals de bezuiniging op overheidsuitgaven, burgers die
een grotere efficiëntie en effectiviteit verlangen van de overheid, trends en
ideologische factoren.
  Bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties vermindert de zeggenschap van
het politieke bestuur over een bepaalde taak of activiteit. Een grotere zelfstan-
digheid kan betekenen dat de (leiding van de) verzelfstandigde organisatie zelf in
grotere mate mag bepalen, hoe bepaalde - door de politieke leiding gewenste -
produkten en diensten tot stand komen. Er is dan sprake van interne verzelf-
standiging. De autonomie ten aanzien van het beheer van het eigen organisatie-
onderdeel neemt dan toe. Maar het kan ook gaan om verdergaande vormen van
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zelfstandigheid, waarbij uiteindelijk de verzelfstandigde organisatie geheel los
komt te staan van de overheid (zie o.a. Mol, 1989, pp. 176-177, Künneke, 1991,
pp. 5-14 en Van Mierlo, 1993, pp. 25-27). Al kunnen de zeggenschapsverhou-
dingen economische gevolgen hebben, de vraag wie waarvoor verantwoordelijk
is, kan ook worden gezien als een belangrijk juridisch-bestuurskundig aspect van
het verschijnsel verzelfstandiging (zie ook Kickert, Mol en Sorber, 1992, pp. 15-
18).
  Bij het economische aspect van verzelfstandiging gaat het er onder meer om, in
welke mate voor bepaalde overheidsactiviteiten en -organisaties wordt gerefereerd
aan (of in welke mate de activiteiten en organisaties worden blootgesteld aan) de
werking van "de markt". Vooral externe verzelfstandiging kan betekenen, dat een
organisatie meer moet werken volgens het profijtbeginsel en in minder sterke
mate, of in het geheel niet meer, wordt bekostigd uit algemene overheidsmidde-
len. De confrontatie van de overheidsorganisatie met de markt en de daarop
actieve "concurrenten" zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden, dat de efficiëntie
van de overheidsorganisatie toeneemt (zie ook Bestebreur c.s., 1993, p. 78). In
dit verband zouden ook de eigendomsverhoudingen van belang kunnen zijn,
omdat die bijvoorbeeld bepalen aan wie de voordelen van een hogere efficiëntie
toevallen.
  Hierbij moet in het oog worden gehouden dat de coördinatie en sturing van de
activiteiten die leiden tot de voortbrenging van een bepaald produkt, op uiteenlo-
pende manieren kunnen plaatsvinden. Zo kan voor de coördinatie en sturing
gebruik worden gemaakt van een "hiërarchische" structuur. In een dergelijke
besturingsstructuur vindt de coördinatie in belangrijke mate plaats op basis van
"bevelen" (denk bijvoorbeeld aan de traditionele verhouding tussen een chef en
een ondergeschikte). In dit geval hoeft binnen de organisatie informatie over
prijzen in het geheel geen rol te spelen. Anderzijds kan de coördinatie van de
activiteiten bijvoorbeeld ook verlopen via markten, waarop partijen die in
principe zelfstandig zijn transacties sluiten op basis van informatie over prijzen.
  Een omschakeling van coördinatie via de hiërarchische structuur naar coördi-
natie via de markt houdt onder meer in, dat de (voormalige) moederorganisatie
minder directe bemoeienis heeft met de sturing van de nu zelfstandige dochter-
organisatie. Door de twee organisaties van elkaar te scheiden, zouden beide
organisaties bijvoorbeeld overzichtelijker kunnen worden, terwijl tevens de
wederzijdse informatiestromen zouden kunnen afnemen. De efficiëntie van beide
organisaties zou hierdoor kunnen toenemen.
  Hiermee komt het organisatorische aspect van verzelfstandiging in beeld. Als het
gaat om de wijze van coördinatie van activiteiten zijn bepaalde tussenvormen
tussen hiërarchie en markt denkbaar. Die tussenvormen houden bijvoorbeeld in
dat de verschillende activiteiten wel plaatsvinden binnen één organisatie, maar dat
de verschillende onderdelen van de organisatie toch werken met bepaalde
prijsinformatie en aldus een zekere zelfstandigheid hebben bij het nemen van
beslissingen (zie onder meer Douma en Schreuder, 1991, pp. 8-12 en Milgrom en
Roberts, 1992, pp. 113-115). Als een overheid besluit om van een hiërarchische
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sturing van de organisatie over te gaan naar een dergelijke organisatorische
tussenvorm, kan dat worden gezien als een vorm van decentralisatie. Decentrali-
satie betekent dat bepaalde bevoegdheden op een lager niveau in de organisatie
worden gelegd (zie o.a. Emmanuel c.s., 1991, pp. 52-53 en Horngren c.s., 1994,
pp. 860-861).
  Verzelfstandiging van een overheidsorganisatie houdt in dat het politieke bestuur
(of de moederorganisatie, dat wil zeggen de hogere, overkoepelende overheid) be-
sluit om een verandering aan te brengen in de wijze van sturing van een "onderge-
schikte" overheidsorganisatie. Deze verandering in de wijze van sturing kan
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de in die verzelfstandigde organisatie gevolg-
de werkwijzen, de uitgevoerde activiteiten, de relatie tussen de overkoepelende
overheid en de verzelfstandigde organisatie, of de relatie tussen de overkoe-
pelende overheid en de afnemers (zoals burgers en bedrijven). Tevens zal de ver-
zelfstandiging gevolgen hebben voor de wijze van financieel-economische
besturing van de verzelfstandigde organisatie en de bij de sturing benodigde
informatie.
  Zoals al eerder werd aangegeven, kan de sturing van een organisatie plaatsvin-
den met behulp van diverse middelen en activiteiten. Bij het begrip management
control gaat het kort gezegd om een zodanige sturing van de organisatie, dat de
doelstellingen van de organisatie op zo goed mogelijke wijze worden gerealiseerd
en de continuïteit ervan wordt gewaarborgd. Bij zo'n brede definiëring van het
begrip management control kunnen zowel de verzelfstandiging van overheidsorga-
nisaties, als de in een organisatie optredende veranderingen in de financieel-
economische sturing, inclusief de gehanteerde accounting-instrumenten, worden
gezien als aspecten van de management control, die elkaar ook onderling kunnen
beïnvloeden.
  Bij de management control hoeft het niet uitsluitend of in hoofdzaak te gaan om
organisatiestructuren en financiële en economische aspecten. Zo kan een over-
koepelende overheid het ook van groot belang vinden, dat een verzelfstandigde
organisatie de afnemers (bijvoorbeeld de burgers) op een correcte en gelijke wijze
behandelt. In de informatievoorziening en management control zal dan aan zo'n
aspect aandacht geschonken dienen te worden, bijvoorbeeld door gegevens te
vermelden over het aantal beroepszaken dat afnemers aanspannen (en winnen), of
door onder afnemers enquêtes te laten houden waaruit de mate van tevredenheid
over de organisatie blijkt. De voorliggende studie is evenwel hoofdzakelijk
gericht op de organisatorische en financieel-economische aspecten van de manage-
ment control. De aandacht gaat sterk uit naar de economische efficiëntie van een
overheidsorganisatie.

I.4 Probleemstelling en vraagstelling van het onderzoek

In de voorgaande paragrafen is in hoofdlijnen ingegaan op enkele achtergronden
bij de verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties. Daarmee is de
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inhoud en opzet van de voorliggende studie in algemene zin geïntroduceerd.
Onderstaand volgen de voor het onderzoek gehanteerde, concrete probleem- en
vraagstelling. Hiermee wordt een nadere en scherpere afbakening gegeven van de
te onderzoeken problematiek en de aan de orde te stellen vragen.

Probleemstelling

In Nederland vinden de laatste jaren veel veranderingen plaats in de politieke en
ambtelijke besturing van overheidsorganisaties. Deze veranderingen gaan in
verscheidene gevallen gepaard met nieuwe vormen van management control in die
organisaties. Een nieuwe vorm van management control kan leiden tot een
wijziging in het financieel-economisch management en de gehanteerde accoun-
tingsystemen en tot andere organisatievormen, zoals interne of externe verzelf-
standiging van delen van overheidsorganisaties. Aspecten als de regelgeving in de
samenleving, specificiteit van de voor de activiteiten benodigde activa, zeggen-
schaps- en concurrentieverhoudingen, concreetheid van doelstellingen van de
organisatie en, meer in het algemeen, een streven naar grotere efficiëntie, zouden
van belang kunnen zijn bij deze verzelfstandiging. Momenteel is onvoldoende
bekend, welke elementen in de Nederlandse praktijk een rol spelen bij de bepaling
van te verzelfstandigen (delen van) overheidsorganisaties en de te kiezen vorm
van verzelfstandiging. Tevens is er onvoldoende inzicht in de gevolgen, die de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties heeft voor de wijze van financieel-
economische sturing van de verzelfstandigde organisatie.

Vraagstelling

De vraagstelling voor het onderzoek omvat drie elementen, te weten:
1. is het mogelijk om op basis van de neo-institutionele (economische) theorie

een theoretisch concept te construeren voor de management control in
overheidsorganisaties en meer in het bijzonder de verzelfstandiging van
(delen van) overheidsorganisaties?;

2. welke elementen spelen in de Nederlandse praktijk een rol bij de keuze
voor een bepaalde vorm van management control en eventueel (interne of
externe) verzelfstandiging van (delen van) overheidsorganisaties?;

3. welke veranderingen treden in de praktijk bij verzelfstandiging van
overheidsorganisaties op in het financieel-economisch management? 

Met deze probleem- en vraagstelling lijkt het onderzoeksterrein vrij helder te zijn
afgebakend. Het eerste punt uit de vraagstelling krijgt nader vorm door middel
van een beschrijving en analyse van diverse neo-institutioneel economische en
enkele er nauw mee verwante theorieën. Op basis hiervan worden vervolgens
diverse hypothesen omtrent verzelfstandiging van overheidsorganisaties gefor-
muleerd. Deze hypothesen kunnen gezamenlijk worden gezien als de aanzet voor
een uit de neo-institutionele theorie te destilleren theoretisch concept voor



       In hoofdstuk X worden, door beknopt enkele (neo-)institutionele denkbeelden binnen3

andere disciplines aan de orde te stellen, enige suggesties aangedragen voor een mogelijke
verbreding van de theoretische invalshoek.

       Terzijde kan worden opgemerkt, dat de bevindingen ten aanzien van de onderzochte4
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verzelfstandiging van overheidsorganisaties. In deze studie is in hoofdzaak sprake
van een monodisciplinaire benadering van het probleem van de verzelfstandiging
van overheidsorganisaties, waarbij binnen de economie met name de neo-instituti-
onele economie als invalshoek wordt gehanteerd.3

  De beschrijving en analyse van diverse neo-institutionele theorieën komt aan de
orde in hoofdstuk III van deze studie. In dit hoofdstuk worden de afzonderlijke
theorieën beknopt geschetst. Daarbij wordt onder meer ook ingegaan op enkele
gemeenschappelijke aspecten in de diverse theorieën. Tevens wordt in hoofdstuk
III, op basis van de neo-institutionele theorie, in de vorm van diverse stellingen
en hypothesen een theoretisch raamwerk voor de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties ontwikkeld. Dit hoofdstuk bevat dus een eerste uitwerking
van punt 1 van de vraagstelling.
  In hoofdstuk IV wordt in theoretische zin nader ingegaan op enkele aspecten van
de management control van organisaties en op de veranderingen, die bij verzelf-
standiging (kunnen) plaatsvinden in het financieel-economisch management.
  Hoofdstuk V vormt het overgangshoofdstuk tussen de theoretische delen van het
onderzoek en het praktijkonderzoek. In dat hoofdstuk wordt aangegeven, waarom
is gekozen voor het op tamelijk diepgaande wijze onderzoeken van enkele
praktijkgevallen van verzelfstandiging, dat wil zeggen voor het verrichten van
"case-onderzoek". Daarbij wordt ook enige aandacht besteed aan enkele methodo-
logische kwesties betreffende het verrichten van case-onderzoek.
  Vervolgens bevatten de hoofdstukken VI t/m VIII een verslag van het praktijk-
onderzoek bij drie Nederlandse overheidsorganisaties op het niveau van ge-
meente, provincie en rijk, waar de verzelfstandiging van in totaal zes organisatie-
onderdelen is onderzocht.  Aan de hand van deze praktijkgevallen wordt onder4

meer nagegaan, welke motieven werden gehanteerd voor de verzelfstandiging van
de onderzochte organisaties. Tevens komen de effecten aan de orde, die de
verzelfstandiging had voor de sturing en het functioneren van de verzelfstandigde
organisatie. Op deze wijze wordt nagegaan, of de praktijk een zekere steun biedt
aan de in hoofdstuk III ontwikkelde stellingen en hypothesen. Ook wordt in de
hoofdstukken VI t/m VIII steeds een schets gegeven van de veranderingen, die
zich voordeden in het financieel-economisch management van de verzelfstandigde
organisaties. In de hoofdstukken VI t/m VIII komen dus de punten 2 en 3 van de
vraagstelling aan de orde.
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  Ten aanzien van punt 3 van de vraagstelling, de bij verzelfstandiging optredende
veranderingen in het financieel-economisch management, worden vervolgens in
hoofdstuk IX enkele samenvattende en afsluitende conclusies getrokken. 
  Hoofdstuk X is vooral gericht op de punten 1 en 2 van de vraagstelling en de
samenhang ertussen. Op basis van de analyses in de hoofdstukken VI t/m VIII
wordt in hoofdstuk X in samenvattende zin nagegaan, welke steun de onderzochte
Nederlandse verzelfstandigingen bieden aan de hypotheses omtrent verzelfstandi-
ging, die werden geformuleerd op basis van de neo-institutioneel economische en
verwante theorieën.
  Tot slot wordt in hoofdstuk X ingegaan op de vraag, welke inzichten enkele
andere invalshoeken kunnen bieden in het vraagstuk van de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Bij deze andere invalshoeken gaat het onder meer om
enkele (neo-)institutionele denkbeelden, zoals die werden ontwikkeld in de
sociologie en politicologie. Een verbreding van het theoretisch raamwerk zou
kunnen bewerkstelligen, dat een nauwere aansluiting ontstaat tussen de weten-
schappelijke theorie en de praktijk van verzelfstandigde overheidsorganisaties.
  De studie wordt afgesloten met enige bijlagen en een overzicht van geraad-
pleegde literatuur.

Voordat de neo-institutionele theorie, het financieel-economisch management en
de praktijkervaringen met verzelfstandiging van overheidsorganisaties aan de orde
komen, wordt eerst in hoofdstuk II een globale schets gegeven van de ontwikke-
lingen, die in Nederland sinds 1945 optraden in de rol van de overheid. Door
deze schets kunnen de relatief recente ontwikkelingen op het gebied van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, in een breder kader worden ge-
plaatst. Tevens wordt in hoofdstuk II nader ingegaan op het begrip "verzelf-
standiging van overheidsorganisaties" en op de verschillende vormen van verzelf-
standiging, die in de Nederlandse situatie kunnen worden onderscheiden.


