
       Management accounting kan worden omschreven als het verzamelen, bewerken,62

analyseren, ordenen en presenteren van gegevens over kosten en opbrengsten die van
belang zijn voor het nemen van beslissingen door het management in een organisatie
(Bouma en Van Helden, 1994, p. 1).

       Opgemerkt kan worden, dat de hier gehanteerde invulling van het begrip manage-63

ment control breder is dan de meer traditionele omschrijving, zoals die wordt gegeven
door bijvoorbeeld Anthony. Anthony geeft de volgende definitie (Anthony, 1988, p. 34):
"Management control is the process by which managers influence other members of the
organization to implement the organization's strategies." Bij Anthony gaat het er dus om
dat de managers de (elders) vastgestelde strategie op een efficiënte en effectieve wijze
uitvoeren. Anthony maakt een onderscheid tussen strategiebepaling (strategische plan-
ning), management control en "taakcontrol" (waarbij het erom gaat dat specifieke taken op
efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd). In de in deze studie in navolging van
Otley gehanteerde omschrijving, zou elk van deze drie elementen gevat kunnen worden
onder het begrip management control. Daarnaast kan erop worden gewezen, dat bij
Anthony de management control vooral wordt gerealiseerd met behulp van de management
accounting, en veel in mindere mate met andere control-middelen, zoals de organisatie-
structuur of personeelsselectie (Anthony, 1988, pp. 25-41 en 79-99; zie ook Anthony en
Young, 1994, pp. 4-5; Machin, 1983; Otley, 1995, pp. 46-48; Vosselman, 1995, pp. 24-
25).
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IV. Management control: verzelfstandiging van overheidsorganisaties en de
gevolgen ervan voor de financieel-economische sturing

IV.1 De relatie tussen verzelfstandiging en veranderingen in het financieel-
economisch management

De management control van een organisatie omvat alle activiteiten van het
management, die gericht zijn op een effectieve en efficiënte inzet van de
produktiemiddelen, zo werd in paragraaf I.2 al aangegeven. Bij de management
control kan het gaan om een verandering in de organisatiestructuur, zoals interne
of externe verzelfstandiging of invoering van een matrixorganisatie, maar ook om
het personeelsbeleid, overleg over collectieve arbeidsvoorwaarden, of de wijze
van financieel-economisch management van de organisatie (zie ook Otley, 1980,
pp. 96-97; 1995, pp. 46-48). Bij het financieel en economisch management zijn
onder meer de ter beschikking staande informatiesystemen van belang, waaronder
de management accounting en de daarbij gehanteerde instrumenten.  Het begrip62

management control omvat bij de hier gehanteerde, brede definiëring zowel een
aspect als de verzelfstandiging van overheidsorganisaties, als de in een organisatie
optredende veranderingen in het financieel-economisch management.63

  De relatie tussen verzelfstandiging en het financieel-economisch management
van een organisatie wordt hier beknopt toegelicht. Verzelfstandiging van
overheidsorganisaties betekent enerzijds dat de directe zeggenschap van het
politieke bestuur over een bepaalde activiteit vermindert. Anderzijds betekent ver-



       Gordon en Narayanan (1984, pp. 40-43) geven aan, dat vooral bij een toename van64

de onzekerheid in de omgeving van een organisatie, er meer behoefte is aan interne en
externe, zowel financiële als niet-financiële informatie.

       In verscheidene gevallen lijkt verzelfstandiging in Nederland overigens niet direct65

consequenties te hebben voor de mate van zekerheid rond de continuïteit van de organisa-
tie (bijvoorbeeld omdat de verzelfstandigde organisatie in feite een overheidstaak verricht;
zie ook Simon, 1989, pp. 85-92).
  Verzelfstandiging van een overheidsorganisatie hoeft niet te betekenen, dat er sprake is
van een in financieel-economisch opzicht zelfstandige bedrijfsorganisatie. Bij bedrijven in
de particuliere sector kan worden gesproken over financieel-economische zelfstandigheid,
indien - gerekend over de overzienbare toekomst - de door de organisatie te ontvangen
verkoopopbrengsten niet lager zijn dan de vergoedingen, die de organisatie als kosten
moet betalen (Bouma, 1982, pp. 41).
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zelfstandiging veelal ook dat de sturing van de organisatie minder plaatsvindt via
de interne hiërarchie en meer op basis van zakelijke afspraken en externe signa-
len, waaronder signalen uit de markt. In de praktijk gaat een vermindering van de
mate van (gedetailleerde) politieke zeggenschap, die in elk geval moet optreden
om te kunnen spreken van verzelfstandiging van een overheidsorganisatie,
dikwijls gepaard met een meer zakelijke en bedrijfsmatige sturing van de orga-
nisatie, waarbij meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van bedrijfseconomi-
sche technieken. Er kan ook een verschuiving in de richting van het profijtbegin-
sel optreden, wat wil zeggen dat de invloed van de markt bij de sturing van de
organisatie toeneemt (zie Bestebreur c.s., 1993, pp. 78-79).  Wellicht is in de64

Nederlandse praktijk het streven naar een zekere verzakelijking in de verhouding
tussen de verzelfstandigde organisatie en de moederorganisatie - bijvoorbeeld
concrete afspraken over de activiteiten of produktie-omvang en de kosten ervan
en een beoordeling van gerealiseerde prestaties - een belangrijk aspect bij veel
verzelfstandigingen.65

  Als een organisatie sterker moet worden gestuurd op basis van zakelijke gege-
vens, of op basis van markt- en andere externe signalen, betekent dit veelal dat
ook de informatievoorziening binnen de organisatie en het financieel-economisch
management van de organisatie veranderingen moeten ondergaan. De informa-
tievoorziening moet bijvoorbeeld sterker worden gericht op het verzamelen van
informatie over de omvang en kwaliteit van de produktie, de wensen van afne-
mers, over de handelingen van concurrenten en het bepalen van relevante kost-
prijzen, die mede dienen als basis voor de interne besluitvorming en/of de
vaststelling van verkoopprijzen. Tevens kan bijvoorbeeld het belang toenemen
van regelmatige informatie over de naleving van financiële budgetten, alsmede
over de produktie-omvang en de kwaliteit van de produktie.
  Daarnaast is het wellicht nodig dat ter vermijding van "leegloop" van personeel
en apparatuur en daardoor stijgende kosten per eenheid produkt, tevoren een
zorgvuldige planning plaatsvindt van de hoeveelheden en de fasering van de
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produktie. In de vroegere, niet-verzelfstandigde situatie, toen wellicht van een
streven naar een enigszins zakelijke sturing en/of concurrentie geen sprake was,
was zo'n nauwkeurige planning misschien minder cruciaal voor het voortbestaan
van de organisatie. Als wordt gestreefd naar een versterking van het financieel-
economisch management kan het nodig zijn, dat ook de deskundigheid van de
financieel-economische medewerkers van de organisatie toeneemt. Bij dit alles is
het denkbaar dat, bijvoorbeeld vanwege meer zakelijke verhoudingen of scherpere
concurrentie, na de verzelfstandiging het onvoldoende realiseren van financiële
budgetten of afgesproken prestaties, meer dan voorheen gevolgen heeft voor de
positie van een leidinggevende.
  Verzelfstandiging is een vorm van decentralisatie, wat inhoudt dat bepaalde
bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie
worden gelegd. Om het decentrale management de mogelijkheid te bieden de
intern of extern verzelfstandigde eenheid goed te sturen (en zo nodig over de
belangrijkste ontwikkelingen te rapporteren aan de moederorganisatie), moet op
decentraal niveau beschikt kunnen worden over de nodige bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, instrumenten en deskundigheid, onder meer op financieel-
economisch gebied. De verzelfstandiging, een verandering in organisatiestruc-
tuur, dient dus gepaard te gaan met veranderingen in het financieel-economisch
management. In meer algemene zin geven bijvoorbeeld ook Williamson en
Ezzamel aan, dat een verandering in de organisatiestructuur kan leiden tot een
verandering in het benodigde controle- en informatiesysteem en de wijze van
financieel-economische sturing van de organisatie (Williamson, 1970, pp. 128-
130 en 170-173; Ezzamel, 1992, pp. 11-19).
  In paragraaf IV.2 wordt het begrip management control nader besproken,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan factoren die de management control
kunnen beïnvloeden. Paragraaf IV.3 bevat een schets van de denkbeelden van Van
Loon omtrent veranderingen in het financieel-economisch management van
organisaties. Paragraaf IV.4 geeft een beeld van de aspecten van het financieel-
economisch management, waarop is ingegaan tijdens de case-onderzoeken bij
verzelfstandigde overheidsorganisaties.

IV.2 Een korte beschouwing over management control van organisaties

IV.2.1 Inleiding

Bij de management control gaat het er uiteindelijk om dat de sturing van de
organisatie zodanig is, dat de diverse fasen van het produktieproces bijdragen aan
realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De organisatiestructuur en het
financieel-economisch management kunnen belangrijke elementen zijn in de
management control van een overheidsorganisatie (die elkaar onderling ook
kunnen beïnvloeden). In deze studie is de aandacht overwegend gericht op deze
twee elementen van de management control. Maar in werkelijkheid gaat het bij
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management control om meer dan enkel het ontwikkelen van organisatiestructuren
of modellen voor de financieel-economische sturing van de organisatie; ook
elementen uit bijvoorbeeld de organisatiepsychologie en -sociologie spelen er een
belangrijke rol bij (zie ook Vosselman, 1995, pp. 17-25).
  Het bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, is een
belangrijk doel van de management control. Hierbij moet steeds worden bedacht
dat organisaties in het algemeen meerdere doelstellingen hebben. Bij de manage-
ment control van een overheidsorganisatie zal het bijvoorbeeld meestal niet uit-
sluitend of in hoofdzaak gaan om economische efficiëntie en effectiviteit.
Doelstellingen als toegankelijkheid van voorzieningen en een gelijke behandeling
van burgers, of andere politieke prioriteiten, kunnen een belangrijke rol spelen bij
de management control van een overheidsorganisatie.
  Zoals al werd aangegeven, kan een verandering in de organisatiestructuur één
van de aspecten zijn, die kan passen in het streven naar een verbetering van de
management control in een organisatie. In Nederland is in de afgelopen jaren in
diverse overheidsorganisaties ervaring opgedaan met verzelfstandiging van delen
van de organisatie. Bij interne of externe verzelfstandiging zal de (politieke) be-
stuurder van de (voormalige) moederorganisatie bepaalde afspraken willen maken
met de verzelfstandigde organisatie. Op die manier kan de bestuurder op de
essentiële punten betrokken blijven bij de management control van de verzelfstan-
digde organisatie (zie bijvoorbeeld Van Helden, 1992, p. 205).
  In het algemeen lijkt het streven naar een grotere efficiëntie en effectiviteit een
belangrijk doel te zijn bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Een grote
aandacht voor de produktie en produktiviteit betekent, dat bij de sturing van een
organisatie nadruk wordt gelegd op de te realiseren produkten, de zogenaamde
output, en de relatie tussen deze output en de beschikbare produktiemiddelen (de
inputs).
  De theorie op het gebied van de management control geeft in algemene zin aan,
in welke omstandigheden verzelfstandiging van delen van organisaties zinvol kan
zijn uit het oogpunt van een streven naar grotere efficiëntie. Indien bijvoorbeeld
sprake is van in omvang toenemende informatiestromen tussen de "overkoepelen-
de" en de "ondergeschikte" overheidsorganisatie (waardoor de interne
communicatie en coördinatie in een gecentraliseerde organisatie worden bemoei-
lijkt), indien de voorkeuren van "afnemers" (c.q. kiezers) veranderen en indien
zich snelle veranderingen voordoen in de "produkt-marktcombinaties" van de
ondergeschikte overheidsorganisatie (waardoor de onzekerheid toeneemt en
flexibiliteit gewenst is om snel te kunnen reageren), dan kan een gedecentrali-
seerde organisatievorm aantrekkelijk zijn uit het oogpunt van efficiëntie en
effectiviteit (zie bijvoorbeeld Emmanuel cs, 1991, pp. 194-207; Gordon en
Narayanan, 1984). Deze gedecentraliseerde organisatievorm betekent dat een
zekere verzelfstandiging plaatsvindt van onderdelen van de overkoepelende
organisatie, wat inhoudt dat de leidinggevenden van deze organisatie-onderdelen
bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. Die bevoegdheden
kunnen zich beperken tot het beheer van de organisatie, maar kunnen ook breder



       Het gaat er slechts om enkele belangrijke elementen in de management control kort66

te belichten; de bespreking van de verschillende onderwerpen is summier. Vooral voor
paragraaf IV.2.3 geldt, dat de vrij uitgebreide literatuurverwijzingen mede tot doel hebben
auteurs te vermelden, op basis waarvan een nader beeld kan worden verkregen van de aan
de orde gestelde onderwerpen.
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zijn en betrekking hebben op bijvoorbeeld de kwaliteit en aantallen van de te
produceren produkten of op het zoeken van nieuwe afzetmarkten of werkterrei-
nen.
  Het onderwerp management control wordt in deze paragraaf in algemene zin en
beknopt besproken.  In paragraaf IV.2.3 gaat de aandacht uit naar enkele66

aspecten, die van belang kunnen zijn bij de management control van een organi-
satie. Daaraan voorafgaand wordt in paragraaf IV.2.2 een schematisch beeld
gegeven van de fasen in het produktieproces van een organisatie. Dit onderdeel
wordt afgesloten met paragraaf IV.2.4.

IV.2.2 Management control en het produktieproces in een organisatie

Om inzicht te krijgen in de problemen die zich kunnen voordoen bij de sturing
van een organisatie, is het zinvol steeds een beeld voor ogen te hebben van de
aard van het produktieproces en de erin te onderscheiden fasen. In figuur IV.1
wordt in algemene zin aangegeven hoe de produktiemiddelen (inputs), via de
activiteiten van een organisatie (het werkproces, oftewel de throughput), leiden
tot bepaalde produkten (outputs) en uiteindelijk tot de beoogde resultaten of
effecten (de outcome).
  De relatie tussen inputs en outputs wordt ook wel aangeduid als het transforma-
tieproces, of de transformatiefunctie van een organisatie. De relatie geeft weer op
welke wijze een bepaalde produktie tot stand komt (dat wil zeggen, hoe bepaalde
hoeveelheden van de diverse produktiemiddelen in het produktieproces worden
verwerkt tot een bepaalde hoeveelheid produkten). Als veel kennis bestaat over
het transformatieproces van een organisatie, betekent dit dat van het proces een
goed "voorspellend model" bestaat, waardoor op voorhand duidelijk is tot welke
uitkomsten bepaalde handelingen leiden.
  In principe kunnen prestatiemaatstaven worden ontwikkeld voor elk van de vier
in figuur IV.1 weergegeven stadia (zie onder meer Hatry c.s., 1990, pp. 9-20;
Mol, 1991, pp. 12-15; Ter Bogt en Van Helden, 1994, pp. 3-5). Om te kunnen
komen tot een goede beoordeling van de activiteiten en de resultaten van een
organisatie, is het van belang dat de prestaties kunnen worden gemeten. In de
praktijk is de meting van prestaties soms problematisch.
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Figuur IV.1 De fasen van het produktieproces
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Om te komen tot een goede management control is het nodig dat niet alleen
rekening wordt gehouden met de mate van inzicht in het produktieproces, maar
ook met andere specifieke aspecten van een organisatie, zoals de kenmerken van
de participanten en de aard van de voortgebrachte produkten. In de volgende
subparagraaf komen in theoretische zin enkele aspecten aan de orde, die mede
bepalend kunnen zijn voor de keuze voor een bepaalde vorm van sturing en een
bepaalde vorm van verzelfstandiging van een overheidsorganisatie.

IV.2.3 Organisatietheorie en management control

In hoofdstuk III werd op basis van de neo-institutionele economie uitgebreid
ingegaan op het aspect van de organisatieverandering, in dit geval de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. Daarbij kwam naar voren, dat de vormge-
ving en wijze van sturing van een organisatie van invloed kunnen zijn op de
economische efficiëntie. Als een onderscheid wordt gemaakt tussen organisatie-
economie en organisatietheorie, kan de neo-institutionele economie worden
beschouwd als organisatie-economie. In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar
enkele andere aspecten van de management control, die eveneens van invloed
kunnen zijn op de sturing en beheersing van een organisatie. Daarmee komt, naast
de in hoofdstuk III gepresenteerde organisatie-economische invalshoek, onder
meer de organisatietheoretische invalshoek beknopt aan de orde. Hierdoor ont-
staat enige verdere verbreding en verdieping van het in hoofdstuk III geboden
theoretisch kader.
  De neo-institutionele economie is vooral geïnteresseerd in organisatiestructuren
en organisatievormen en bepaalde kenmerken ervan. De nadruk ligt op efficiëntie.
Voorzover gedragskenmerken van individuen een rol spelen, zijn die veelal vrij
uniform en abstract van aard; rationeel handelen - al gaat het om begrensde
rationaliteit - blijft een belangrijk uitgangspunt. De neo-institutionele economie
richt zich niet of veel minder op de analyse van de processen en handelingen die
binnen de organisatie plaatsvinden, relaties tussen groepen van participanten in
een organisatie en de gedragingen van bij de organisatie betrokken participanten
en hun motieven. Dergelijke aspecten komen veeleer aan de orde in de organisa-
tietheorie, die in sterke mate is ontwikkeld op basis van de sociologie en psy-
chologie (zie ook Granovetter, 1985, pp. 488-489 en 505-507; Scott, 1995, pp.
24-32; Lowndes, 1996, pp. 183-184; Rowlinson, 1997, pp. 1, 22-24, 81-89).



       Gesteld zou dus kunnen worden, dat het er hier vooral om gaat aan te geven hoe de67

organisatietheorie inzichten kan opleveren die van belang zijn om een belangrijk doel van
de organisatie-economie, te weten verhoging van de efficiëntie, te realiseren. Bij de
management control van een organisatie kan gebruik gemaakt worden van inzichten vanuit
zowel de organisatie-economie, als de organisatietheorie.
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  In deze subparagraaf wordt aan de hand van opvattingen van enige auteurs kort
ingegaan op enkele aspecten van de organisatietheorie en de management control.
De hier gegeven schets is verre van volledig en heeft nauwelijks een neerslag
gevonden in de in hoofdstuk III gepresenteerde hypothesen. Er wordt slechts mee
beoogd een beeld te geven van enkele aspecten, die in de praktijk van belang
kunnen zijn voor het realiseren van een op verhoging van de efficiëntie gerichte
management control.  Daarbij wordt de management control mede geplaatst67

tegen de fasen van het produktieproces in een organisatie.

Bij de sturing en management control van een organisatie kunnen in de praktijk
diverse factoren een rol spelen. Perrow noemt in dit verband onder meer (Perrow,
1970, pp. 1-5, 50-51 en pp. 92-93) :
- de wijze van leidinggeven en het "mensbeeld" dat de leiding van een

organisatie hanteert ten aanzien van de medewerkers (worden medewerkers
bijvoorbeeld in staat geacht zelfstandig te werken?);

- de mate waarin de organisatie en de erin verrichte taken te structureren zijn
(mede samenhangend met de mate van onzekerheid omtrent de wijze
waarop taken moeten worden uitgevoerd en eventuele problemen kunnen
worden opgelost);

- de onzekerheid in de omgeving van de organisatie (waarbij bijvoorbeeld
cultuur, technologische ontwikkelingen en concurrentie een kunnen rol
spelen);

- de mate van duidelijkheid omtrent de organisatiedoelen.
  Uiteindelijk moet een produktieproces leiden tot het realiseren van bepaalde
effecten of resultaten. Als het goed is, zijn de uiteindelijk met het produktieproces
beoogde effecten nauw gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie. In de
praktijk kan de situatie echter gecompliceerd zijn. Hopwood geeft aan dat in een
organisatie aanvankelijk misschien heldere doelstellingen bestonden. Maar op
basis van ervaringen en diverse invloeden, belangen en compromissen kunnen,
ook bij commerciële organisaties, de doelstellingen na verloop van tijd verworden
tot een weinig concreet geheel (Hopwood, 1974, pp. 45-50).
  In dit verband is het van belang erop te wijzen, dat een organisatie niet zonder
meer doelstellingen hoeft te hebben. Bovendien gaat het, als er wel doelstellingen
zijn geformuleerd, meestal niet om één enkele doelstelling, zoals de in de econo-
mie vaak ten tonele gevoerde winstmaximalisatie. Als wordt gesproken over de
doelstellingen van een organisatie, betreft het waarschijnlijk in het algemeen de
doelstellingen zoals die, eventueel na het sluiten van compromissen, zijn geformu-



       Participanten in organisaties kunnen bijvoorbeeld zijn de eigenaren (of aandeel-68

houders) van een particuliere onderneming, de politieke bestuurders van een overheids-
organisatie, het management en andere werknemers, toeleveranciers, afnemers, of
burgers. Ruim beschouwd zouden al dergelijke groepen en de individuen daarbinnen,
gezien kunnen worden als belanghebbenden ("stakeholders") bij de organisatie, met elk
hun eigen doelstellingen (zie ook Maciariello en Kirby, 1994, pp. 4-5, 52 en 633-634).

       Daarnaast onderscheidt Etzioni (1975, pp. 27-44) de volgende twee typen organisa-69

ties:
- de normatieve organisatie, waarbij individuele participanten zich in grote mate

verbonden voelen met de doelstellingen van de organisatie (wat bijvoorbeeld het
geval zou kunnen zijn in een kerkgenootschap of een advocatencollectief);

- de "dwingende" organisatie, waarin veel (of misschien zelfs alle) individuele
doelstellingen tegengesteld zijn aan - of in elk geval ondergeschikt worden gemaakt
aan - die van de organisatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan een gevangenis, of aan
een uit dienstplichtigen bestaand leger).
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leerd door bijvoorbeeld de eigenaren of de bestuurders van de organisatie (zie ook
Cyert en March, 1963, pp. 29-32 en 40-43; Simon, 1964; Bouma, 1966, pp. 86-
87 en 171-175). De doelstellingen kunnen in de loop van de tijd veranderen,
bijvoorbeeld ten gevolge van een verandering in de interne machtsverhoudingen,
of de externe omstandigheden waarmee de organisatie te maken heeft. Het is
overigens de vraag, in hoeverre de uiteindelijk geformuleerde doelstellingen
worden gedeeld door alle participanten in de organisatie.  Op de complicaties die68

onduidelijkheid rond de doelstellingen kan meebrengen voor de management
control, wordt in deze uiteenzetting slechts beknopt ingegaan (zie ook Hopwood,
1974, pp. 45-53; Otley en Berry, 1980, pp. 238-239; Euske, 1984, pp. 27-30;
Mullins, 1993, pp. 271-285). In algemene zin kan worden opgemerkt, dat vage,
of niet eenduidige doelstellingen de sturing van de organisatie kunnen bemoeilij-
ken, omdat het niet duidelijk is in welke richting precies moet worden gestuurd.
  Als het gaat om de mate waarin de doelstellingen van een organisatie overeen-
komen met de doelstellingen van de individuele participanten, onderscheidt
Etzioni drie typen organisaties (Etzioni, 1975, pp. 27-44). In de praktijk lijkt in
zowel het particuliere bedrijfsleven als in de overheidssector, vooral het type van
de zogenaamde instrumentele of utilitaire organisatie van belang.  Volgens69

Etzioni staan de participanten in zo'n organisatie neutraal ten opzichte van de
doelstellingen van de organisatie, wat inhoudt dat ze er geen bijzondere binding
mee hebben. In de utilitaire organisatie kunnen dan ook gemakkelijk onduide-
lijkheden ontstaan omtrent de doelstellingen. Uiteraard kunnen de diverse
participanten in bepaalde opzichten wel gemeenschappelijke doelstellingen
hebben. Zo hebben de participanten waarschijnlijk belang bij continuïteit van de
organisatie, bijvoorbeeld omdat hierdoor hun vermogen, (winst-)inkomen,
afzetmogelijkheden, voorzieningenniveau, of werkgelegenheid behouden blijft.
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  De participanten besluiten tot deelname aan een utilitaire organisatie, omdat dit
hen naar hun mening meer voor- dan nadelen oplevert. De participanten werken
dus niet zozeer uit idealisme mee aan het verwezenlijken van de doelstellingen
van de organisatie. Er is in zekere zin sprake van een rationele belangenafweging
en de betrokkenen vertonen "calculerend gedrag". Daarbij zal de ene participant
zich nauwer betrokken voelen bij de doelstellingen van de organisatie dan de
andere. In het algemeen moeten vooral degenen op de hogere niveaus in de
organisatie zich, in elk geval naar buiten toe, persoonlijk betrokken tonen bij de
doelstellingen van de organisatie (Otley en Berry, 1980, p. 233; zie ook Hop-
wood, 1974, pp. 20 en 45-50 en Simons, 1995, pp. 82-84).
  Als een overheidsorganisatie wordt gezien als een utilitaire organisatie, dan
wordt ervan uitgegaan dat niet alle werknemers bij het vervullen van hun dage-
lijkse werk ook bezig zijn met het vervullen van hun "roeping". Ook bij een
overheidsorganisatie mag dus niet zonder meer worden verondersteld, dat
iedereen zich volledig inzet voor de realisatie van de doelstellingen van de
organisatie. De management control moet eraan bijdragen, dat de activiteiten van
de diverse participanten toch zoveel mogelijk worden gericht op het realiseren
van de doelstellingen van de organisatie. Daartoe zou gewerkt kunnen worden
met allerlei strikte regels en procedures. Die aanpak beperkt echter de vrijheid
van handelen en kan een negatief effect hebben op de motivatie en inzet van de
werknemers (Emmanuel c.s., 1991, pp. 115-119; zie ook Hopwood, 1974, pp.
18-23 en 26 en Abernethy en Brownell, 1997, pp. 4-8 en 24-27). Bovendien laten
dikwijls niet alle aspecten die van belang zijn voor het goed functioneren van een
organisatie, zich vatten in strikte regels. Ook met behulp van onder meer selectie
en opleiding van medewerkers, het stimuleren van een bepaalde organisatie-
cultuur, het overbrengen van normen en waarden en het gehanteerde systeem van
prestatiebeoordeling en -beloning, kan worden geprobeerd de handelingen van de
intern bij de organisatie betrokken partijen af te stemmen op de formeel gehan-
teerde doelstellingen van de organisatie als geheel (zie onder meer Hopwood,
1972, pp. 157-163 en 174-177; Emmanuel c.s., 1991, pp. 111-116, 194-198 en
223-230; Simons, 1995, pp. 80-86).
  Doordat verzelfstandiging meer verantwoordelijkheden legt bij de (leidingge-
venden in de) verzelfstandigde organisatie, zouden medewerkers in de desbetref-
fende organisatie beter gemotiveerd kunnen raken om zelfstandig, creatief en
efficiënt te werken en zelfstandig oplossingen te vinden voor problemen die ze
tegenkomen bij de uitvoering van hun taken. Op die manier zou verzelfstandiging
kunnen bijdragen aan een verbetering van de management control (zie ook
Mullins, 1993, pp. 488-493 en Ter Bogt, 1994c, pp. 27-28).
  Otley en Berry geven aan dat in situaties waarin sprake is van een zogenaamd
gecontroleerd proces, het relatief gemakkelijk is de organisatie te sturen en een
effectieve management control te bereiken. Om te kunnen spreken van een gecon-
troleerd proces, moet zijn voldaan aan de volgende vier voorwaarden (Otley en
Berry, 1980, pp. 236-237):
- er moeten duidelijke doelstellingen zijn;
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- er moeten goede maatstaven beschikbaar zijn om de prestaties te meten;
- er moet een voorspellend model beschikbaar zijn (dat wil zeggen: er moet

inzicht bestaan in het transformatieproces), zodat een beeld kan worden
verkregen van de uitkomsten van verschillende handelwijzen;

- het moet mogelijk zijn zo nodig in te grijpen in het proces, bijvoorbeeld
om op die manier de resultaten bij te sturen in de gewenste richting.

Enigszins vrij vertaald komen de voorwaarden van Otley en Berry erop neer dat
het voor het goed kunnen sturen van een organisatie nodig is, dat duidelijkheid
bestaat omtrent de fasen van het produktieproces en de relaties ertussen. Tevens
moet bekend zijn op welke wijze het produktieproces kan worden bijgestuurd.
  Earl en Hopwood wijzen op de rol die het accounting informatiesysteem kan
vervullen in situaties waarin onzekerheden bestaan omtrent de doelstellingen en/of
het voorspellende model. Bij het voorspellende model gaat het om het inzicht dat
bestaat in het transformatieproces, door Earl en Hopwood aangeduid als "kennis
omtrent de oorzaak-gevolg relaties" (Earl en Hopwood, 1980, pp. 6-9; zie ook
Perrow, 1970, pp. 75-85; Birnberg c.s., 1983, pp. 112-116 en Macintosh, 1994,
pp. 111-118).
  In navolging van Thompson en Tuden zijn Earl en Hopwood van mening, dat bij
een grote onzekerheid omtrent de doelstellingen van de organisatie en een gebrek-
kig inzicht in het voorspellende model, de accounting informatie niet zonder meer
voorziet in pasklare, "objectieve" antwoorden voor problemen in de organisatie
(Earl en Hopwood, 1980, pp. 7-8). Zo kan bij dubbelzinnigheid van doelstellin-
gen de accountinginformatie slechts bouwstenen aandragen op basis waarvan
tussen de betrokkenen overleg kan plaatsvinden en compromissen kunnen worden
gesloten. Als daarentegen de onzekerheid omtrent de doelstellingen gering is,
terwijl eveneens de onzekerheid omtrent de oorzaak-gevolg relaties klein is, kan
het informatiesysteem (en daarmee de management accounting) fungeren als een
technische "antwoordmachine". Als zich een bepaald keuzeprobleem aandient,
zou het informatiesysteem nu in theorie zonder meer het tot de optimale uitkomst
leidende antwoord kunnen verschaffen.
  Naast de onzekerheid omtrent de doelstellingen of het transformatieproces, is
ook de mogelijkheid tot meting van prestaties van belang bij de management
control. Weliswaar zou het niet terecht zijn te veronderstellen, dat bij commer-
ciële organisaties altijd en uitsluitend wordt gestreefd naar bijvoorbeeld winst-
maximalisatie. Zoals al naar voren kwam, kunnen alle organisaties verschillende,
min of meer gelijkwaardige doelen nastreven. Toch is de winst bij bedrijven een
zekere maatstaf voor succes en voor de mogelijkheid tot continuering van de
activiteiten van de organisatie. Overheidsorganisaties kunnen in het algemeen niet
werken met het begrip winst als een min of meer eenduidige maatstaf voor de
prestaties. Zonder daar nu uitgebreid op in te gaan, kan worden vastgesteld dat
prestatiemeting van overheidsorganisaties in verscheidene gevallen moeilijk is,
bijvoorbeeld omdat het gaat om weinig concrete produkten (zoals beleidsvoorbe-
reiding), de resultaten van het overheidshandelen moeilijk zijn te kwantificeren,
de effecten van de activiteiten zich uitstrekken over een lange tijd (waardoor in



       Bij de wijze waarop prestatiemaatstaven worden gehanteerd spelen verschillende70

aspecten een rol, zoals (zie onder meer Hopwood, 1972, pp. 159-163 en 174-177;
Brownell, 1982; Brownell, 1983, pp. 308-310 en 316-319; Birnberg c.s., 1983, pp. 116-
124; Bottger en Hirst, 1988, pp. 38-41 en 44-45; Emmanuel c.s., 1991, pp. 175-182 en
212-214; Lyne 1995; IJskes, 1996):
- de mate van participatie bij de vaststelling van budgetten en andere prestaties, dat

wil zeggen de mate waarin ondergeschikte managers (en eventuele andere betrokke-
nen op lager niveau in de organisatie) betrokken zijn geweest bij het vaststellen van
bepaalde prestatienormen;

- de wijze waarop de hoogste leiding van de organisatie de door ondergeschikten
gerealiseerde prestaties beoordeelt. Bij de prestatiebeoordeling zou bijvoorbeeld
uitsluitend gekeken kunnen worden naar het al dan niet realiseren van de voor een
bepaalde periode afgesproken budgetten, dat wil zeggen de financiële taakstelling-
en. Maar er kan ook een andere aanpak worden gevolgd waarbij bijvoorbeeld, be-
halve met de financiële aspecten voor de korte termijn, ook rekening wordt ge-
houden met andere kwantitatieve en kwalitatieve informatie, met de bijdrage die de
handelingen van een bepaalde ondergeschikte manager leveren aan de continuïteit
van de organisatie op langere termijn en met ontwikkelingen in de omgeving van
de organisatie.
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feite het inzicht in het transformatieproces afneemt), of omdat ook allerlei omge-
vingsfactoren een rol spelen (zie ook Ouchi, 1979, pp. 837-845; Birnberg c.s.,
1983, pp. 111-116; Mayston, 1985, p. 68; Van Helden, 1991, p. 12; Rosen,
1993, pp 68-69; Lawton en Rose, 1994, pp. 157-158; Macintosh, 1994, pp. 127-
132; Ter Bogt en Van Helden, 1994, p. 10-11).
  In paragraaf III.2.7 kwam de meetbaarheid van prestaties al kort aan de orde.
Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, kan onder meer nog het volgende worden
gezegd over de meting van prestaties.  Het hanteren van bepaalde prestatiemaat-70

staven en de wijze waarop ze worden gehanteerd, kunnen ertoe leiden dat mede-
werkers in een organisatie hun gedrag gaan afstemmen op deze maatstaven. Op
zich is het ook de bedoeling, dat prestatiemaatstaven het gedrag van medewerkers
beïnvloeden in een door de leiding van de organisatie gewenste richting. Maar het
hanteren van prestatiemaatstaven kan tevens negatieve gevolgen hebben voor de
organisatie (zie onder meer Emmanuel c.s., 1991, pp. 179-182 en pp. 232-233;
Rosen, 1993, pp. 75-77; Horngren c.s., 1994, pp. 900-907). Medewerkers
zorgen er dan voor dat ze op de korte termijn goede resultaten kunnen laten zien
voor wat betreft de gehanteerde maatstaven, zo nodig ten koste van uitkomsten
die op de langere termijn van belang zijn voor de organisatie. Ze besteden
bijvoorbeeld weinig tijd aan het ontwikkelen van nieuw beleid, of aan het onder-
houden van goede contacten met allerlei zakelijke relaties, omdat de prestatie-
maatstaven geen aandacht schenken aan dergelijke aspecten. Dergelijk gedrag, dat
op de langere termijn contraproduktief kan zijn, zal zich waarschijnlijk in
versterkte mate voordoen in situaties waarin prestatiemeting (en zeker de meting
van de afzonderlijke prestaties van een individu of eenheid) moeilijk is, maar
waarbij toch min of meer geforceerd wordt gewerkt met één of enkele



       Zie in dit verband bijvoorbeeld ook Maciariello en Kirby, 1994, pp. 40-44 en de71

vier door Otley en Berry geformuleerde voorwaarden voor een gecontroleerd proces, die
al eerder in deze paragraaf aan de orde kwamen.
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prestatiemaatstaven. Het kan van belang zijn de wijze van sturing, c.q. de mate
van verzelfstandiging van een organisatie, mede te bepalen op basis van de
meetbaarheid van de prestaties (zie ook Ter Bogt, 1994c, pp. 30-38).
  Hofstede gaat in op de management control van overheids- en andere niet op
winst gerichte organisaties. Hij geeft aan dat activiteiten van organisaties op basis
van een viertal criteria kunnen worden ingedeeld.  Het gaat bij die criteria om de71

vraag of (Hofstede, 1981, p. 194):
- de doelen van de activiteiten eenduidig zijn;
- de outputs goed meetbaar zijn;
- de effecten van het handelen van managers bekend zijn;
- de activiteiten een zich herhalend karakter hebben.
Het antwoord op deze vier vragen geeft volgens Hofstede aan, welke vorm van
management control voor bepaalde activiteiten gekozen zou moeten worden.
Daarbij doet het niet ter zake, of het nu gaat om commerciële of niet-commerciële
activiteiten. Naar de mening van Hofstede kunnen, afhankelijk van de aard van de
activiteiten, binnen één organisatie verschillende sturingsmechanismen worden
gebruikt (Hofstede, 1981, p. 207).
  Als de vier vragen bevestigend worden beantwoord, dan is in principe een
"cybernetisch" sturingsmodel te gebruiken. De bedrijfsvoering van een organi-
satie heeft nu overeenkomsten met de werking van een verwarmingsthermostaat.
De sturing is dan een soort automatisme: als de thermostaat signaleert dat de
temperatuur in een kamer daalt beneden de ingestelde waarde, slaat de verwar-
ming automatisch aan om de temperatuur weer op het gewenste peil te brengen.
Een organisatie kan in dit geval op routinematige wijze worden gestuurd en
beheerst. Een dergelijke vorm van sturing, waarbij veel wordt gewerkt met regels
en procedurevoorschriften, is bruikbaar bij vele uitvoerende activiteiten in
produktie- en dienstverlenende organisaties. Om een dergelijke, vrij eenvoudige
vorm van sturing te kunnen toepassen, zijn duidelijkheid omtrent de doelen en een
goede meetbaarheid van de outputs belangrijk. Vooral als duidelijkheid omtrent
de doelen ontbreekt, of als de outputs slecht meetbaar zijn, dienen meer subjectie-
ve oordelen, intuïtie, onderhandelingen en dergelijke, een grotere rol te spelen bij
de management control (zie ook Birnberg c.s., 1983, pp. 112-115; Hopwood,
1984a, pp. 268-269; Van Helden, 1994, pp. 36-37).

IV.2.4 Ter afsluiting

Verzelfstandiging betekent een verandering in de organisatiestructuur en daarmee
een verandering in één van de aspecten die een rol spelen in de management



       In principe kunnen in een overheidsorganisatie wellicht op basis van onder meer de72

meetbaarheid van outputs en het inzicht in het transformatieproces verschillende "verant-
woordelijkheidscentra ("responsibility centers") worden onderscheiden (Ter Bogt, 1994c,
pp. 33-38). De verschillende typen verantwoordelijkheidscentra geven daarbij in feite ver-
schillende organisatievormen aan en daarmee verschillende vormen van management
control.
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control. Als het gaat om de besturing van een organisatie, geeft de economische
theorie aan dat de management control wordt vergemakkelijkt als de doelstel-
lingen van de organisatie duidelijk zijn, de produkten concreet en meetbaar zijn
en een goed voorspellend model beschikbaar is (wat in het algemeen ook betekent
dat de omgeving van de organisatie vrij stabiel is en de prestaties goed meetbaar
zijn). Zoals naar voren kwam in paragraaf III.2.7, werden soortgelijke aspecten
ten dele ook door Wilson naar voren gebracht (Wilson, 1989, pp. 158-171).
  Als sprake is van heldere en eenduidige doelstellingen, concrete en meetbare
produkten en de beschikbaarheid van een goed voorspellend model, lijkt het niet
al te moeilijk om in financieel-economisch opzicht een goede management control
over de organisatie te behouden.  Bij de keuze van de meest geschikte sturings-72

vorm zou de overkoepelende overheid in dat geval in principe kunnen kiezen voor
een sterke mate van verzelfstandiging. Over de door de verzelfstandigde organisa-
tie te realiseren prestaties kunnen heldere afspraken worden gemaakt. De
leidinggevende van de te verzelfstandigen organisatie heeft in zo'n geval ook een
vrij goed inzicht in de wijze waarop produkten tot stand komen en prestaties
kunnen worden verbeterd (en hoeft niet in sterke mate af te gaan op persoonsge-
bonden zaken als ervaring en intuïtie). Accounting-informatie kan in dergelijke
situaties op zinvolle wijze bijdragen aan de sturing van de organisatie. Mede
afhankelijk van aspecten als de aanwezigheid van concurrentie en politieke
gevoeligheid van de desbetreffende activiteiten, kan worden gekozen voor meer
of minder vergaande vormen van verzelfstandiging.
  In deze paragraaf werd een korte schets gegeven van de management control van
organisaties en enkele, onder meer door de organisatietheorie aangedragen
aspecten, die daarbij een rol kunnen spelen. Hierbij kwam naar voren dat vele
factoren een rol kunnen spelen bij de sturing van organisaties, zoals de doelstel-
lingen (van groepen) van participanten, de motivatie van betrokken partijen, de
wijze van prestatiemeting en de betrokkenheid van partijen bij de doelen van de
organisatie. Ook meer onpersoonlijke elementen, zoals de helderheid van de
doelstellingen, de aanwezigheid van een voorspellend model en de meetbaarheid
van outputs, kunnen van invloed zijn op de te kiezen wijze van sturing van
organisatie-eenheden, c.q. de aan eenheden toe te kennen mate van zelfstandig-
heid. Daarnaast kunnen bij voornemens tot verzelfstandiging van een overheids-
organisatie ook heel andere factoren een rol spelen, zoals de al eerder genoemde
rechtszekerheid en politieke voorkeuren. Zoals al werd aangegeven, gaat in deze
studie de aandacht, tenminste in eerste instantie, vooral uit naar meer "tech-



       De wijze van inrichting van het management accounting-systeem, het financieel-73

economisch management en in algemene zin het management control-systeem van een
organisatie, kunnen ook bijdragen aan een verlaging van de met de sturing van een
organisatie verbonden transactiekosten, zo kwam in paragraaf III.2.3 al naar voren. Aldus
bezien, wordt met behulp van de transactiekostentheorie een directe relatie gelegd tussen
de organisatiestructuur en het financieel-economisch management van een organisatie (zie
Spicer en Ballew, 1983, pp. 77-78, 82-83 en 88-92; zie in dit verband ook Gordon en
Narayanan, 1985, pp. 40-41). In de zogenaamde contingentiebenadering van de manage-
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nische" onderdelen van de management control, te weten de organisatiestructuur
en het financieel-economisch management.
  De inrichting van de organisatiestructuur en het financieel-economisch mana-
gement zijn beide onderdelen van de management control van een organisatie.
Aan het aspect organisatiestructuur werd, vooral in hoofdstuk III, al uitgebreid
aandacht besteed. Mede met het oog op het case-onderzoek bij verzelfstandigde
overheidsorganisaties, komt in de volgende paragraaf het aspect financieel-
economisch management in theoretische zin beknopt aan de orde.

IV.3 Het financieel-economisch management van een organisatie

In het voorgaande is een korte, algemene beschouwing gegeven over aspecten, die
van belang kunnen zijn bij de management control van een organisatie en bij de
keuze voor een bepaalde vorm van verzelfstandiging van een overheidsorga-
nisatie. De sturing van een organisatie kan zeer uiteenlopende activiteiten omvat-
ten, zoals het beheren van voorraden grondstoffen en eindprodukten, het beschik-
baar hebben van medewerkers, het zorgen voor goede huisvesting, het plannen
van de produktie, het ontwikkelen van verkoopplannen, het voeren van overleg
met vakbonden en het beheren van de geldstromen. Vrijwel al deze activiteiten
hebben gevolgen voor de financiële en economische situatie van een organisatie.
  De aandacht voor de financiële en economische aspecten is geconcentreerd in de
financieel-economische functie van een organisatie, dat wil zeggen de functie die
zich richt op de financiële en economische sturing (oftewel het financieel-econo-
misch management) van een organisatie. "Onder de financieel-economische
functie vallen alle taken die te maken hebben met de ondersteuning van de
besluitvorming inzake de interne middelenverdeling en het extern aantrekken en
wegzetten van (financiële) middelen" (Van Loon, 1994, p. 22; zie ook Van Loon,
1993, pp. 3-12 en Bouma, 1991, pp. 32-36). Onder meer de management accoun-
ting maakt deel uit van het instrumentarium ten behoeve van het financieel-
economisch management. De vormgeving van het accounting-informatiesysteem
en meer algemeen de financieel-economische sturing van een organisatie, kan
afhangen van uiteenlopende factoren, waaronder de organisatiestructuur en de
omgeving van de organisatie (zie ook Gordon en Miller, 1976, pp. 569-571;
Otley, 1980).73



ment accounting wordt ervan uitgegaan dat de efficiënte en effectieve inrichting van een
informatie- en management accounting-systeem, afhankelijk is van verschillende
situatiespecifieke factoren, zoals de organisatiestructuur, de gebruikte technologie, de
organisatiecultuur en de mate van onzekerheid in de omgeving van de organisatie (zie ook
Spicer en Ballew, 1983, pp. 75-77; Hopwood, 1984a, pp. 264-267; Emmanuel c.s.,
1991, pp. 57-67; Puxty, 1993, pp. 44-50; Otley, 1995, pp. 51-56).

102

  Binnen de financieel-economische functie kunnen volgens Van Loon twee
primaire taken worden onderscheiden, te weten (Van Loon, 1993, pp. 4-8; 1994,
p. 22-23; 1995, pp. 497-499):
- de economische beoordeling ten behoeve van managementbeslissingen; hier

gaat het om het verzamelen van gegevens over kosten en opbrengsten en
het analyseren van de factoren die de hoogte ervan beïnvloeden;

- de financiering; hierbij gaat het om het aantrekken van vermogen en
daarmee verbonden aspecten (zoals de zorg voor voldoende liquide midde-
len tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven het risico).

  Naast de twee primaire taken onderscheidt Van Loon tevens twee secundaire
taken van het financieel-economisch management in een organisatie, namelijk
verzekeringen en risicomanagement en fiscale zaken en subsidies. Deze secun-
daire taken zijn in feite specialistische deelaspecten van de primaire taken, die
soms (vooral in grotere organisaties) zijn ondergebracht in afzonderlijke afdeling-
en. Naast de primaire en secundaire taken onderscheidt Van Loon nog de facilitai-
re taken. Deze facilitaire of ondersteunende taken betreffen vooral het verzamelen
van gegevens en het verwerken ervan tot bruikbare financieel-economische
informatie. Het gaat hier dus meer om administratieve produktieprocessen.
  Door de indeling in primaire, secundaire en facilitaire taken, onderscheidt Van
Loon dus op het gebied van het financieel-economisch management in totaal vijf
taakgebieden. Deze taakgebieden zijn niet in elke organisatie even sterk ontwik-
keld. Dit kan een gevolg zijn van externe factoren. Als de activiteiten van een
organisatie bijvoorbeeld volledig worden bekostigd door een overheid, hoeft deze
organisatie zich niet te richten op de externe financiering via geld- en kapitaal-
markten. Het ligt dan ook voor de hand dat in een dergelijke organisatie slechts
beperkte aandacht bestaat voor de financieringsfunctie. Daarnaast, aldus Van
Loon, moet onder ogen worden gezien dat elke organisatie in feite een autonome
ontwikkeling doormaakt in het financieel-economisch management (Van Loon,
1994, p. 24). Het financieel-economisch management ontwikkelt zich parallel
aan, of zou zich parallel moeten ontwikkelen aan de ontwikkeling van de organi-
satie zelf (Van Loon, 1993, p. 15). Die ontwikkeling kent fasen van groei en
vernieuwing en fasen van consolidatie.
  De verzelfstandiging van een overheidsorganisatie, een verandering in de
organisatiestructuur, kan worden gezien als een reactie op onder meer complexi-
teit en onvoldoende efficiëntie. De stap tot verzelfstandiging, een volgende fase
in de ontwikkeling van de organisatie, wordt in principe gezet om bij te dragen



       Het begrip planmatigheid heeft hier de betekenis van: de mate waarin het instrument74

van de planning wordt gebruikt.
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aan de continuïteit van de organisatie. Verzelfstandiging van een organisatie
betekent in het algemeen onder meer, dat de organisatie op zakelijker wijze wordt
gestuurd. Wellicht komt de organisatie ook, meer dan voorheen, onder invloed te
staan van externe ontwikkelingen, waaronder concurrentie. Om de zakelijker
sturing vorm te kunnen geven, externe invloeden te verwerken en/of efficiënter
te werken, worden tevens veranderingen aangebracht in het financieel-economisch
management (zie ook Van Helden, 1995, pp. 515-516).
  Van Loon onderscheidt binnen het financieel-economisch management drie
kenmerken of dimensies. Een organisatie zou zich min of meer gelijk opgaand
langs deze dimensies moeten ontwikkelen, om met succes een volgend stadium
van ontwikkeling te kunnen bereiken. De drie dimensies worden onderstaand kort
geschetst (Van Loon, 1994, p. 24; 1993, pp. 15-19).
- De planmatigheid waarmee het management inkomsten en uitgaven, resp.

opbrengsten en kosten in de besluitvorming betrekt . De inrichting van het74

planning- en controlproces in de organisatie kan bijvoorbeeld een aanwij-
zing geven omtrent deze planmatigheid. In navolging van anderen onder-
scheidt Van Loon binnen het aspect planmatigheid vijf ontwikkelingsni-
veaus, lopend van het stadium van de non-planning (waarbij het manage-
ment "van dag tot dag" opereert en geen tijd heeft voor het opstellen van
formele plannen) tot als hoogste niveau het stadium van de strategische
planning (waarin nadrukkelijk beleid wordt geformuleerd met het oog op
continuïteit van de organisatie op langere termijn).

- De professionaliteit van de financieel-economische functionarissen (de staf
en het betrokken management). Deze professionaliteit blijkt uit bijvoor-
beeld de aanwezige taken en de omvang en de kwaliteit van de financieel-
economische informatie.

- Het instrumentarium dat de financieel-economische functionarissen ter
beschikking staat. Dit instrumentarium kan onder meer worden beoordeeld
op basis van de aanwezige financiële systemen en documenten en de ge-
bruikte financiële instrumenten op de geld- en kapitaalmarkt.

  De drie door Van Loon onderscheiden dimensies hebben gediend als inspira-
tiebron voor de in paragraaf IV.4 gegeven vragenlijst, die is gehanteerd voor het
specifieke onderzoek van veranderingen in het financieel-economisch management
van verzelfstandigde overheidsorganisaties. De onderzoeksvragen zijn echter op
verschillende plaatsen te herleiden tot de dimensies van Van Loon. Zo komen bij
de vragen onder het hoofd "instrumentarium op het gebied van de management
(en financial) accounting" vragen aan de orde over zowel de planmatigheid van
het financieel-economisch management, als over de aard van het gehanteerde
instrumentarium. Onder "bevoegdheden en verantwoordelijkheden" en "bekosti-
ging" komen vooral vragen aan de orde, die bij Van Loon wellicht zouden vallen



104

onder de dimensie planmatigheid. De vragen onder het hoofd "kwalitatieve en
kwantitatieve deskundigheid", hebben onder meer betrekking op de professionali-
teit van de betrokken financieel-economische functionarissen.
  Zoals in de hoofdstukken VI t/m VIII nader zal blijken, had het verrichte case-
onderzoek vrijwel volledig betrekking op de aspecten, die Van Loon aanduidt als
de primaire taken van de financieel-economische functie. Zo ging de aandacht bij
"instrumentarium op het gebied van de management (en financial) accounting"
bijvoorbeeld niet uit naar allerlei ondersteunende taken, zoals de opzet van de
administratieve organisatie, of de inrichting van de administratie.

IV.4 Case-onderzoek naar veranderingen in het financieel-economisch
management bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties

Aan de neo-institutionele economische theorie kunnen diverse argumenten
aangaande de verzelfstandiging van overheidsorganisaties worden ontleend, zo
kwam naar voren in hoofdstuk III van deze studie. Door aan de hand van case-
onderzoek na te gaan welke argumenten in de praktijk een rol speelden bij
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, kan een beeld worden verkregen van
de steun die de praktijk biedt aan de op basis van de neo-institutionele economie
geformuleerde hypothesen. Dit aspect van "toetsing" van de op de neo-institutio-
nele theorie gebaseerde hypothesen, is één van de twee doelen van het case-onder-
zoek, dat in de hoofdstukken VI, VII en VIII nader aan de orde komt. Het andere
doel houdt verband met de veranderingen in de financieel-economische sturing,
die kunnen optreden bij verzelfstandiging.
  Uit het voorgaande kwam in algemene zin naar voren, dat de verzelfstandiging
van een overheidsorganisatie directe gevolgen kan hebben voor de in een organi-
satie gehanteerde informatiesystemen en de wijze van financiële en economische
sturing. Met behulp van case-onderzoek kon een nader beeld worden verkregen
van de gevolgen die de verzelfstandiging had voor de wijze van financieel-econo-
mische sturing van de organisatie. De veranderingen in het financieel-economisch
management en het informatiesysteem hebben, net als de verandering in de
organisatiestructuur, tot doel de organisatie effectiever en efficiënter te laten
opereren.
  Het tweede doel van het case-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de
veranderingen die in verzelfstandigde organisaties optraden in het financieel-
economisch management, met inbegrip van de veranderingen op het gebied van
de management accounting. Het gaat er niet zozeer om een volledig beeld te
geven van alle ontwikkelingen die zich in dit opzicht voordeden. De aandacht
werd gericht op enkele aspecten, waarvan mede op basis van Van Loon werd
verwacht dat ze bij verzelfstandiging een wezenlijke verandering zouden kunnen
ondergaan. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de verzelfstandiging onder meer
betekende dat de organisatie bedrijfsmatiger en zakelijker zou moeten werken
en/of, meer dan voorheen, zou moeten reageren op externe signalen.
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  De bij verzelfstandiging optredende veranderingen in het financieel-economisch
management en het accounting-instrumentarium zullen, als het goed is, bepaalde
effecten teweegbrengen. Op deze effecten, bijvoorbeeld op de efficiëntie, wordt
beknopt ingegaan in de hoofdstukken VI, VII en VIII. Voor wat betreft de
effecten moet worden beseft, dat het vrij lang kan duren voordat deze zijn
uitgekristalliseerd. Het is denkbaar, dat de volledige effecten pas tot uiting komen
op een tijdstip dat ligt buiten de in het onderzoek beschouwde periode.
  Voorafgaand aan de feitelijke case-onderzoeken werd bepaald welke aspecten
van het financieel en economisch management en het accountinginstrumentarium
aan de orde zouden moeten komen. Deze aspecten, inclusief de aan de orde te
stellen vragen, worden onderstaand genoemd. De onderzochte aspecten zijn
gerubriceerd in vier categorieën, te weten "bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den", "instrumentarium op het gebied van de management (en financial) accoun-
ting", "bekostiging" en "financieel-economische deskundigheid".

a. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Zijn er met de verzelfstandiging veranderingen opgetreden in de financieel-
economische verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het management
("lijnfunctionarissen") van de verzelfstandigde organisatie?
. Mogen de managers meer dan voorheen binnen het kader van hun

totale begroting schuiven met budgetten, dat wil zeggen: is hun
beheersvrijheid toegenomen?

. Zijn veranderingen opgetreden in de bevoegdheden van managers,
om zelf te beslissen omtrent de hoeveelheid en samenstelling van de
geproduceerde produkten en de kwaliteit ervan?

- Treden er veranderingen op in de prijs- en kwaliteitsbepaling van interne
leveranties en ten aanzien van de verplichting tot interne afname van
bepaalde goederen of diensten ("gedwongen winkelnering")?

b. Instrumentarium op het gebied van de management (en de financial)
accounting

- Treden er veranderingen op in het planmatig handelen en het budgette-
ringsproces in de verzelfstandigde organisatie?
. Op welke wijze werd in de jaren vóór de verzelfstandiging gebud-

getteerd (bijvoorbeeld op basis van op vrij globale wijze opgestelde
financiële budgetten/begrotingen)?

. Is er met de verzelfstandiging in de budgettering en planning meer
aandacht ontstaan voor het baseren van budgetten op getalsmatige
specificaties van activiteiten en produkten en de kwaliteit ervan?

. Is er een verandering opgetreden in de regelmaat en diepgang van
tussentijdse controles en bijsturingen op basis van financiële, pro-
duktie- en afzetgegevens?
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. In samenhang hiermee: zijn er veranderingen opgetreden in de
aandacht voor output-/prestatiemeting van organisaties en personen
en in de aandacht die wordt geschonken aan financiële en inhou-
delijke afwijkingen tussen budget en realisatie?

. Zijn er veranderingen opgetreden in de consequenties die het niet
realiseren van budgetten heeft voor betrokken personen?

. Is er met de verzelfstandiging een verandering opgetreden in de
informatieverzameling ten aanzien van zowel financiën als produktie
(of wordt nog volstaan met hoofdzakelijk financiële gegevens)? Zijn
de financieel-economische informatie en andere informatiestromen
(over produktiehoeveelheden, eventuele wachttijden en afhande-
lingstermijnen, afzet, voorraden, e.d.) geïntegreerd in één infor-
matiesysteem?

. Is er sinds de verzelfstandiging een grotere aandacht voor een inhou-
delijke investeringsplanning, meerjarenbegrotingen die niet enkel
zijn gebaseerd op globale financiële prognoses, maar op de te ver-
richten inhoudelijke activiteiten van de organisatie en strategische
planning? Is er met de verzelfstandiging een verandering opgetreden
in de wijze waarop wordt nagegaan, in welke mate concrete voor-
stellen voor op korte termijn te ondernemen activiteiten passen in de
langere termijn plannen van de organisatie?

c. Bekostiging

- Treden er bij de verzelfstandiging veranderingen op in de wijze van
financiering van de organisatie?
  Op welke wijze vindt de financiering voor en na de verzelfstandiging
plaats? Als mogelijkheden kunnen worden genoemd:
. "lump sum"-budgetten van de overheid (waarbij aan een organisatie

een totaalbudget ter beschikking wordt gesteld; hierbij geldt, een-
voudig gesteld, slechts als eis dat de middelen besteed moeten wor-
den op een wijze die past binnen de algemene taakomschrijving van
de organisatie; meer specifieke afspraken worden dus niet gemaakt);

. budget-/outputbekostiging door de overheid en bijbehorende - mis-
schien nog vrij globale en moeilijk meetbare - prestatie-afspraken
(waarbij het er wellicht in feite vooral om gaat de organisatie binnen
een vastgesteld budget grotere beheersvrijheid te geven en waarbij
tevens wordt geprobeerd te komen tot concretere prestatie-afspraken
dan in het verleden);

. afspraken en afrekening door de overheid op basis van een prijs per
eenheid produkt;

. gedeeltelijke of volledige verwerving van inkomsten buiten de
voormalige moederorganisatie.
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d. Aantal financieel-economische medewerkers en de kwaliteit ervan

- Heeft de verzelfstandiging in de organisatie geleid tot veranderingen in de
aandacht voor de deskundigheid op financieel-economisch terrein?
. Is met de verzelfstandiging op centraal en decentraal niveau een

verandering opgetreden in het aantal financieel-economische mede-
werkers?

. Is met de verzelfstandiging de aandacht voor de deskundigheid van
financieel-economische medewerkers toegenomen, bijvoorbeeld tot
uiting komend in het in versterkte mate toepassen van bedrijfseco-
nomische technieken, scholingsprojecten of vervanging van mede-
werkers, of meer algemeen hogere functie-eisen en een hoger gemid-
deld opleidingsniveau van medewerkers (incl. de veelal met hogere
functie- en opleidingseisen verbonden hogere salarisschalen)?

  Een analyse van het financieel-economisch management van de onderzochte
organisaties op basis van deze vier categorieën, leidt tot een beeld op hoofdlijnen
van de veranderingen die werden doorgevoerd in de periode rond de
verzelfstandiging. In de hoofdstukken VI, VII en VIII worden per organisatie de
belangrijkste veranderingen in het financieel-economisch management geschetst.
Hoofdstuk IX bevat een samenvattend beeld van de veranderingen die zich met de
verzelfstandigingen voordeden in het financieel-economisch management van de
onderzochte organisaties.

IV.5 Ter afsluiting

Als een organisatie het nodig vindt de management control te verbeteren, dan kan
dat onder meer leiden tot wijzigingen in de organisatiestructuur en in het
financieel-economisch management. In dit hoofdstuk werd beknopt ingegaan op
enkele factoren die naast de organisatiestructuur en het financieel-economisch
management van belang kunnen zijn bij de management control van een organi-
satie. Tevens werd aangegeven, in welke aspecten van het financieel-economisch
management met de verzelfstandiging van overheidsorganisaties veranderingen
zouden kunnen optreden.
  Voordat in de hoofdstukken VI t/m VIII verslag wordt gedaan van de bij
verzelfstandigde overheidsorganisaties verrichte case-onderzoeken, wordt in
hoofdstuk V ingegaan op de bij het praktijkonderzoek gevolgde aanpak en enkele
methodologische aspecten van case-onderzoek.


