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V. Van theorie naar praktijkonderzoek

V.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een schets van de wijze waarop de stap van theorie naar
praktijkonderzoek is gezet. Daarmee vormt het een verbindingsschakel tussen de
theoretische aspecten, die in de hoofdstukken III en IV aan de orde kwamen en de
in de hoofdstukken VI t/m VIII aan de orde komende praktijk van verzelfstandig-
de overheidsorganisaties. De theorie geeft richting aan het te verrichten onder-
zoek en heeft geleid tot hypothesen, waarin bepaalde verwachtingen zijn geformu-
leerd. Maar wat moet nu in de praktijk precies worden onderzocht en hoe moet
dat worden onderzocht? De overgang van theorie naar praktijk vergt een grondige
voorbereiding en, om de stap ook voor buitenstaanders enigszins inzichtelijk te
maken, een goede toelichting.
  Over het hoe en waarom van case-onderzoek is door diverse auteurs al veel
gezegd, waarbij zienswijzes, gehanteerde begrippen en de aan begrippen gegeven
invulling soms uiteenlopen. Case-onderzoek is een methode van onderzoek die
nog sterk in ontwikkeling is. Aan de discussie over case-onderzoek kan veel
worden toegevoegd.  Dat wordt hier echter niet gedaan. Met dit hoofdstuk wordt75

vooral beoogd op vrij concrete wijze een beeld te geven van de voor het onder-
zoek gekozen aanpak en van de overwegingen, zoals die voorafgaand aan de
feitelijke uitvoering van het praktijkonderzoek werden geformuleerd. Daarbij
wordt ingegaan op methodologische eisen die aan praktijkonderzoek gesteld
kunnen worden en op keuzes, die dienaangaande zijn gemaakt ten behoeve van de
voorliggende studie. Op deze wijze wordt ook een zekere verantwoording
gegeven van de hier gekozen aanpak.



110

  De door Yin geformuleerde "richtlijnen", hebben gediend als een algemene
achtergrond voor de in het kader van deze studie verrichte case-onderzoeken. Zo
worden in het navolgende verschillende, in algemene zin door Yin naar voren
gebrachte eisen weergegeven, waarbij tevens wordt vermeld op welke wijze er in
het voorliggende onderzoek invulling aan is gegeven.
  Zonder dat sprake is van een uitvoerige methodologische beschouwing, wordt
in paragraaf V.2 toegelicht waarom in deze studie is gekozen voor praktijkonder-
zoek in de vorm van case-onderzoek. Het verrichten van case-onderzoek betekent
dat ervoor is gekozen enkele praktijkgevallen van verzelfstandiging van
overheidsorganisaties vrij diepgaand te onderzoeken. In de paragrafen V.3 en V.4
komt aan de orde welke eisen methodologisch gezien gesteld kunnen worden aan
case-onderzoek en hoe deze in de voorliggende studie zijn uitgewerkt. In para-
graaf V.5 wordt de keuze van de onderzochte organisaties toegelicht. Bijlage V.A
bevat de voor de afzonderlijke case-onderzoeken gehanteerde, gedetailleerd uitge-
werkte vragenlijst. Met behulp van deze vragenlijst werd informatie verzameld ter
bepaling van de steun voor de in hoofdstuk III geformuleerde hypothesen.

V.2 Waarom case-onderzoek?

Het te verrichten onderzoek naar de verzelfstandiging van overheidsorganisaties
is vooral gericht op vragen als:
- welke aspecten en argumenten hebben een rol gespeeld bij de keuze voor

een bepaalde vorm van verzelfstandiging van een overheidsorganisatie, dat
wil zeggen, welke argumenten liggen ten grondslag aan de voor een
organisatie gekozen organisatiestructuur?;

- welke effecten heeft de keuze voor een bepaalde organisatiestructuur voor
de produktie en efficiëntie van de organisatie en voor het financieel-econo-
misch management van de organisatie?

  Bij het onderzoek in verzelfstandigde overheidsorganisaties gaat het om situaties
en gedragingen van participanten, die door de onderzoeker niet of nauwelijks
kunnen worden beheerst. Bovendien is het de bedoeling, dat in het onderzoek
wordt ingegaan op gebeurtenissen die zich ten tijde van het onderzoek afspelen.
 In een dergelijke situatie kunnen verschillende onderzoeksvormen worden
gehanteerd. Een van de in principe te hanteren vormen is het zogenaamde survey-
onderzoek. Bij dit type onderzoek wordt veelal gewerkt met gestandaardiseerde
vragenlijsten, waarbij bij elke vraag enkele mogelijke antwoorden zijn aangege-
ven, waarvan er door de respondent één moet worden aangekruist. De vragenlijst
wordt zo mogelijk voorgelegd aan een zodanig groot aantal respondenten, dat het
mogelijk is de uitkomsten op een zinvolle wijze statistisch te verwerken en te
generaliseren. Idealiter leidt dit type onderzoek tot conclusies waarvan met een
bepaalde mate van (statistische) zekerheid kan worden gezegd dat ze "waar zijn".
  Gezien het type onderzoek en de aard van de vragen, zou ook voor het onder-
zoeken van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties in eerste instantie
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gedacht kunnen worden aan zo'n survey-onderzoek. Een beschouwing van het
vraagstuk van de verzelfstandiging leidt echter al snel tot de conclusie dat het
hanteren van de survey-aanpak hier waarschijnlijk weinig zinvol is. Enkele van de
in de praktijk van survey-onderzoeken soms optredende problemen kunnen hier
kort worden geschetst. Zo kan zich het knelpunt voordoen dat in de vraagstelling
bepaalde problemen op een overdreven eenvoudige wijze worden gepresenteerd.
De beantwoorder van de vraag weet dat de werkelijkheid ingewikkelder is dan de
vraag suggereert, maar kan slechts antwoorden op de vraag zoals die gesteld is.
Of een van de aangegeven antwoordmogelijkheden de volledige mening van de
respondent weergeeft, is een kwestie die hier buiten beschouwing blijft. Soms ook
kunnen zulke ingewikkelde vragen worden gesteld en complexe begrippen worden
gehanteerd, dat de respondent zich afvraagt: wat wordt hier bedoeld?, of: waar
gaat dit eigenlijk over? De respondent kruist misschien wel een antwoord aan; om
zijn goede wil te tonen, niet te hoeven erkennen dat hij niet weet waar het over
gaat, of om er "maar vanaf te zijn". Survey-onderzoek kan in vele gevallen leiden
tot zinvolle uitkomsten. Maar het zal duidelijk zijn dat het twijfelachtig is,
waartoe deze vorm van onderzoek zou leiden in bijvoorbeeld de hier geschetste
situaties van te zeer vereenvoudigde of te ingewikkelde vragen.
  Als op basis van de neo-institutionele economie een onderzoek wordt gedaan
naar verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties, dan kan worden
vastgesteld dat er in diverse opzichten sprake is van complexiteit. Het verschijnsel
verzelfstandiging zelf is complex. Het kan worden beschouwd vanuit bijvoorbeeld
een juridische, politicologische, bestuurskundige of economische invalshoek en
omvat verschillende vormen van interne en externe verzelfstandiging. Ook de in
de neo-institutionele economie gehanteerde begrippen en de aard van de theorieën
zijn soms complex te noemen. Mede vanwege het vrij brede theoretisch raamwerk
- nodig om tenminste enigszins recht te doen aan de werkelijkheid - moeten
relaties met vele variabelen worden onderzocht. Schriftelijk survey-onderzoek zou
hier al snel kunnen leiden tot de geschetste problemen: relatief eenvoudige vragen
(omdat bij de vragen geen nadere uitleg kan worden gegeven) en daardoor een
tamelijk oppervlakkig en onvolkomen beeld, of het opzadelen van de respondent
met vragen waarvan hij de strekking niet goed doorziet. Het is voor de onderzoe-
ker niet mogelijk om, waar nodig, in een schriftelijk survey-onderzoek van geval
tot geval een afzonderlijke toelichting te geven op de gestelde vragen.
  Weliswaar kan met behulp van survey-onderzoek eerder worden gekomen tot
statistisch significante uitkomsten. Buitenstaanders accepteren statistisch signi-
ficante onderzoeksuitkomsten veelal gemakkelijker dan de uitkomsten van case-
onderzoek bij slechts enkele organisaties. Maar het streven naar statistische
significantie mag geen barrière vormen voor het stellen van moeilijke vragen, het
verzamelen van relevante gegevens en voor het doen van pogingen om een inzicht
te krijgen in complexe relaties tussen vele variabelen (zie ook Mintzberg, 1983,
pp. 107-108 en Kaplan, 1983, pp. 303-304).
  In de praktijk is bovendien niet altijd op voorhand een scherpe scheidslijn te
trekken tussen een bepaald verschijnsel (een te verklaren variabele) en de context



       Scapens geeft evenals Yin aan, dat het bij case-onderzoek gaat om theoretische en76

niet om statistische generaliseerbaarheid. Theoretische of analytische generaliseerbaarheid
houdt in dat theorieën worden gehanteerd ter verklaring van wat wordt waargenomen in
andere situaties, dan die waar het oorspronkelijke case-onderzoek is verricht. Een theorie
die in een bepaalde case een goede verklaring bood, wordt gehanteerd voor een volgend
case-onderzoek, om na te gaan of ze ook in dat geval een goede verklaring biedt. Statisti-
sche generaliseerbaarheid houdt in dat, op basis van steekproeven, uitspraken worden
gedaan over de statistisch bepaalde kans dat een verschijnsel zich voordoet in een bepaalde
populatie. Dergelijke statistische uitspraken gelden voor de populatie in totaliteit; op grond
van statistische uitkomsten van onderzoek kunnen ook voorspellingen worden gedaan
omtrent de kans dat bepaalde verschijnselen of gebeurtenissen zullen optreden. Statistische
uitspraken geven echter niet zonder meer een verklaring voor de afzonderlijke waarnemin-
gen (Yin, 1989, pp. 43-45; Scapens, 1990, pp. 269-272; Lukka en Kasanen, 1995, pp.
74-81; zie ook Ryan
c.s., 1992, pp. 117-121; Scapens, 1992, pp. 378-380 en Van der Meer-Kooistra, 1993,
pp. 38-40).
  Scapens stelt dat het ook mogelijk is om, voor het beter begrijpen en kunnen verklaren
van empirische waarnemingen in hun werkelijke context, te werken volgens een zoge-
naamde holistische (of interpretatieve) benadering. Bij die benadering wordt een verschijn-
sel in samenhang met de omgeving ervan onderzocht. Geprobeerd wordt door een
verbreding van de theoretische invalshoek zodanige theorieën te ontwikkelen, dat een
goede verklaring wordt gevonden voor de feitelijke waarnemingen in hun context.
Uitgaande van de holistische benadering is het in feite niet toegestaan een bepaald element
van de maatschappelijke werkelijkheid in isolement te bestuderen (Scapens, 1990, p. 271;
zie ook Ryan c.s., 1992, p. 118 en Llewellyn, 1992). Opgemerkt kan nog worden dat
Humphrey en Scapens stellen dat een case-onderzoek een subjectieve weergave is van het
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van dat verschijnsel. Case-onderzoek biedt de mogelijkheid om binnen de organi-
satie op basis van onder meer documenten en (mondelinge) interviews dieper in
te gaan op empirische verschijnselen. De onderzoeker kan hierbij door directe
waarneming een nader beeld krijgen van de organisatie en van de kwesties waar-
over doorgevraagd dient te worden. Tijdens gesprekken met betrokkenen in de
organisatie kan bijvoorbeeld een nader, of zelfs een nieuw inzicht ontstaan in voor
het onderzoek relevante factoren.
  Case-onderzoek kan aldus een bijdrage leveren aan de verdere theorievorming
en aan een nadere formulering van stellingen en hypothesen. Door in eerste
instantie een meer diepgaand case-onderzoek te verrichten is het misschien ook
mogelijk verbanden op te sporen, op basis waarvan hypothesen kunnen worden
geformuleerd die in een later stadium wel via survey-onderzoek te testen zijn op
hun statistische significantie (zie Yin, 1989, pp. 16-23; zie ook Otley, 1980, pp.
101-102; Mintzberg, 1983, p. 113).
  Een case-onderzoek is geen steekproef (Yin, 1989, pp. 38-40 en pp. 53-59; Yin,
1993, pp. 39). Het gaat er ook niet om dat frequenties worden vastgesteld
(oftewel: dat wordt nagegaan hoe vaak een bepaald antwoord op een vragen-
formulier wordt aangekruist).  Een belangrijk doel van het in deze studie gepre76



sociale systeem dat wordt onderzocht; de onderzoeker is geen neutrale waarnemer
(Humphrey en Scapens, 1996, p. 98). Zie voor de mogelijke rol van het subject (de
onderzoeker) en subjectiviteit in sociaal-wetenschappelijk onderzoek ook: Huisman, 1996,
pp. 35-55 en 100-109.
  Duidelijk zal zijn dat in de voorliggende studie geen sprake is van een holistische
benadering; vooral de neo-institutionele economie en de economische invalshoek bepalen
in eerste instantie het verrichte case-onderzoek. Subjectieve elementen spelen in elk
onderzoek een rol, bijvoorbeeld door middel van de keuze van de verklarende theorieën
en de gehanteerde vraagstelling. Ook bij de feitelijke waarnemingen in de onderzochte
cases spelen subjectieve elementen een rol. Maar er kan op worden gewezen, dat is
gepoogd om in het voorliggende onderzoeksverslag de subjectieve elementen in de
waarnemingen en oordelen van de onderzoeker te beteugelen. Dit is gebeurd door middel
van onder meer het op een controleerbare wijze weergeven van de onderzoeksopzet en de
wijze van uitvoering van het onderzoek, het voorleggen van interviewverslagen en
concept-teksten van de onderzoeksrapportages aan betrokkenen binnen de onderzochte
organisaties en de uitgebreide rapportages die werden gegeven in de drie afzonderlijk
verschenen verslagen van de case-onderzoeken.
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senteerde case-onderzoek is, de empirische resultaten van een of enkele cases te
vergelijken met hetgeen wordt gesteld in een tevoren ontwikkelde theorie of
hypothese. Op deze wijze kan worden nagegaan of de empirie ondersteuning biedt
aan de inhoud van een hypothese (en daarmee aan een bepaald aspect van de theo-
rie). Zo nodig kan vervolgens op basis van de gevonden uitkomsten de theorie of
hypothese worden aangepast, bijvoorbeeld door andere theorieën in de beschou-
wing te betrekken. De empirische gegevens zijn aldus de basis voor de verdere
theorievorming en kunnen leiden tot de formulering van een nieuwe theorie (zie
ook Morse, 1994, p. 32-33). 
  Het uitvoeren van meerdere case-onderzoeken kan van belang zijn, om vast te
stellen of in meerdere gevallen empirische steun kan worden gevonden voor een
bepaalde theorie of hypothese, zo geeft Yin aan (zie bijvoorbeeld Yin, 1989, p.
57). Gezien de wijze van formulering van de hier gehanteerde hypothesen
("Naarmate in meerdere/mindere mate verschijnsel X optreedt, zal in meerdere/
mindere mate verschijnsel Y optreden"), dient het bij de te onderzoeken cases te
gaan om organisaties met een verschillende mate van verzelfstandiging. Alleen op
die wijze kan worden nagegaan, of een verschil in de mate van verzelfstandiging
kan worden verklaard uit het in verschillende mate aanwezig zijn van een bepaald
verklarend kenmerk (en: of het in verschillende mate verzelfstandigd zijn ook in
verschillende mate leidt tot bepaalde effecten).
  Opgemerkt kan worden, dat het bij een verkennend ("exploratief") of beschrij-
vend onderzoek niet zozeer gaat om het toetsen van hypothesen, al acht Yin ook
bij dit soort onderzoek een zeker theoretisch raamwerk van belang (Yin, 1989,
pp. 36-37 en 1993, pp. 4-7; zie ook Scapens, 1990, p. 265). Bij verkennend
onderzoek gaat het vooral om het verkrijgen van een beeld van de in een bepaalde
situatie relevante variabelen en/of de relaties daartussen. Eventueel kunnen op



       Het gaat er in het voorliggende onderzoek onder meer om, een beeld te krijgen van77

de stellingen en hypothesen die bruikbaar zouden kunnen zijn voor onderzoek met een
meer toetsend karakter. In deze studie, waarin zes verzelfstandigde organisaties aan de
orde komen, is daarvan nog nauwelijks sprake. Als na een toetsing - zo mogelijk met
behulp van statistische methoden - een bepaalde stelling of hypothese niet hoeft te worden
verworpen, krijgt het onderzoek een "verklarend" karakter.
  In de positivistische onderzoeksbenadering wordt op basis van een bepaalde theorie een
hypothese geformuleerd, die vervolgens wordt getoetst aan de hand van waarnemingen in
de praktijk. Het feit dat op basis van de waarnemingen een hypothese niet is gefalsificeerd,
houdt in deze benadering in dat de theorie een "verklaring" biedt (en dat het, eenvoudig
gezegd, ook mogelijk is om op grond ervan voorspellingen te doen; zie Scapens, 1992, p.
375). Het woord "verklarend" geeft hier vooral aan dat bepaalde (statistische) verbanden
zijn vastgesteld. "Verklarend" wordt hier niet in de eerste plaats gebruikt in die zin, dat het
"hoe en waarom?" achter bepaalde ontwikkelingen zo goed mogelijk wordt begrepen (een
invulling van het begrip verklarend zoals die wel kan worden gehanteerd, als wordt
uitgegaan van een meer interpretatieve, of holistische benadering, waarin in principe
gebruik kan worden gemaakt van alle theoretische inzichten, die bijdragen aan een beter
begrip van een bepaalde case; zie bijvoorbeeld Scapens, 1990, p. 265 en Humphrey en
Scapens, 1996, pp. 90-99).

114

basis van het verkennende onderzoek in een later stadium nadere voorstellen voor
onderzoek en/of hypothesen worden geformuleerd.
  In de voorliggende studie wordt onder meer onderzoek gedaan naar de mate van
steun voor enige op basis van de neo-institutionele economie geformuleerde
stellingen en hypothesen. Dat deel van het onderzoek is vooral verkennend en
beschrijvend van aard (zie ook Biemans en van der Meer-Kooistra, 1991, pp.
364-365). Zo werd in het case-onderzoek geprobeerd ook andere overwegingen
voor verzelfstandiging op te sporen en de veranderingen te schetsen die met de
verzelfstandiging optraden in het financieel-economisch management. Het
"verklarende" aspect speelt nog nauwelijks een rol.  Ook de ontwikkelingen in77

het financieel-economisch management worden in deze studie vooral in beschrij-
vende zin weergegeven. De aandacht gaat dus niet zozeer uit naar het zoeken van
verklaringen voor de veranderingen die optraden in het financieel-economisch
management van de onderzochte organisaties.

V.3 Het ontwerp voor het totale case-onderzoek

Bij case-onderzoek in het algemeen - en zeker bij verklarend case-onderzoek -
dient eigenlijk op voorhand een theoretisch raamwerk te worden ontwikkeld,
aldus Yin (1989, pp. 38-40). Dit is niet alleen van belang als steun bij de uit-
werking van het onderzoeksontwerp, maar ook voor het generaliseren van de
uitkomsten van het case-onderzoek. Het uiteindelijke doel dat met veel case-
onderzoek wordt nagestreefd, is na te gaan of steun wordt gevonden voor een
bepaalde theorie (waarbij het case-onderzoek in principe kan dienen als voorbe-
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reiding voor een op grotere schaal te verrichten onderzoek, waarvan de uitkom-
sten met behulp van statistische technieken zijn te verwerken). Zonodig kan op
basis van de uitkomsten van het case-onderzoek worden nagegaan, op welke wijze
de theorie kan worden aangepast.
  In het hier uitgevoerde onderzoek naar verzelfstandiging van overheidsorgani-
saties is gewerkt met een uitgebreid theoretisch raamwerk, dat in sterke mate is
gebaseerd op de neo-institutionele economie. In hoofdstuk III werd dit theoretisch
raamwerk geschetst. Vereenvoudigd gesteld geeft het raamwerk aan dat verzelf-
standiging van overheidsorganisaties een uiting is van het streven naar vergroting
van de economische efficiëntie in een samenleving. Allerlei omstandigheden en
kenmerken, nader vastgelegd in de geformuleerde stellingen en hypothesen,
kunnen leiden tot een versterking of afzwakking van de neiging tot verzelf-
standiging. In het onderzoek wordt in verkennende zin nagegaan of er in de
Nederlandse praktijk een zekere steun is voor hetgeen wordt gesteld in de stelling-
en en hypothesen. In de onderzochte organisaties kunnen evenwel ook ontwikke-
lingen worden gesignaleerd die niet passen binnen het neo-institutioneel economi-
sche kader, zoals dat nu is ontwikkeld. Dergelijke ontwikkelingen kunnen een
verbreding van het theoretisch kader nodig maken. 
  Yin geeft aan dat voor de bij case-onderzoek te hanteren onderzoeksopzet de vijf
onderstaande punten, die voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van het onder-
zoek werden uitgewerkt, van bijzonder belang zijn (Yin, 1989, pp. 29-35; 1993,
pp. 43-50).
- In de eerste plaats moet de algemene onderzoeksvraag duidelijk worden

vastgesteld. De vraagstelling bepaalt immers de aard van het te verrichten
onderzoek.
  In de voorliggende studie luidt die vraag, eenvoudig weergegeven:
waarom treedt verzelfstandiging van overheidsorganisaties op en tot welke
verandering in onder meer het financieel en economisch management leidt
deze verzelfstandiging? Een in sterke mate exploratieve, beschrijvende
aanpak van het case-onderzoek lijkt hier een geschikte werkwijze.

- In de tweede plaats moeten de onderzoekshypothesen worden geformu-
leerd. Of, als het gaat om een verkennend onderzoek, er dienen duidelijke
onderzoeksdoelen te worden vastgelegd.
  Elke op basis van de neo-institutionele economie geformuleerde stelling
of hypothese richt de aandacht op een aspect (dat wil zeggen een onafhan-
kelijke of verklarende variabele), dat in het onderzoek aandacht moet
krijgen. De hypothesen geven nader richting aan wat precies moet worden
onderzocht en waar moet worden gezocht. Als het uiteindelijk moet gaan
om verklarend onderzoek, waarbij wordt nagegaan wat bepaalde theorieën
bijdragen aan de verklaring van een verschijnsel, is het nodig te werken
met hypothesen.
  Ten behoeve van het hier verrichte verkennende case-onderzoek zijn al
diverse stellingen en hypothesen geformuleerd. Voor wat betreft het



       Hierbij kan worden opgemerkt, dat het feit dat het onderzoek zich bij de gemeente78

Haarlemmermeer concentreert op drie organisatie-onderdelen, niet betekent dat het
beginsel zou zijn verlaten dat de gehele organisatie de eenheid van onderzoek vormt. De
drie bij Haarlemmermeer verrichte case-onderzoeken hebben betrekking op afzonderlijke
organisatie-onderdelen. In dit geval vormt het betreffende organisatie-onderdeel de
uiteindelijke eenheid van onderzoek.
  Bij de onderzochte organisatie-eenheden gaat het ook om sterk van elkaar verschillende
vormen van verzelfstandiging. De conclusies van de drie afzonderlijke case-onderzoeken
laten zich dan ook niet veralgemenen tot conclusies, die zouden gelden voor de gehele ge-
meente Haarlemmermeer. Soortgelijke opmerkingen gelden voor de provincie Groningen,
waar twee organisatie-onderdelen werden onderzocht.
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financieel-economisch management gaat het nog vooral om het verkrijgen
van een eerste inzicht in de opgetreden ontwikkelingen.

- Ten derde moet de eenheid van onderzoek worden vastgesteld. Het is
belangrijk om tevoren te bepalen wat precies wordt verstaan onder een
case. Gaat het bij een case bijvoorbeeld om een afdeling binnen een organi-
satie, of om de gehele organisatie. De eenheid van onderzoek dient in het
algemeen aan te sluiten bij de oorspronkelijk onderzoeksvragen. Daarnaast
is het bij het bepalen van de eenheid van onderzoek van belang, een beeld
te hebben van de periode die in het onderzoek in de beschouwing wordt
betrokken. Tevens is het belangrijk om precies aan te geven, wat wordt
gerekend tot het eigenlijke onderwerp van het onderzoek en wat deel uit-
maakt van de omgeving van het onderwerp van onderzoek (dat wil zeggen:
de context). Voordat wordt overgegaan tot het feitelijke case-onderzoek,
moet een formeel ontwerp voor het case-onderzoek zijn opgesteld.
  Bij het case-onderzoek in deze studie is de verzelfstandigde organisatie of
organisatie-eenheid beschouwd als de eenheid van onderzoek. Er is slechts
beperkte aandacht besteed aan de eventuele eenheden (zoals sectoren of
afdelingen) binnen de verzelfstandigde organisatie of organisatie-eenheid.78

Omdat de context van de verzelfstandigde organisatie eveneens belangrijk
is, werd ook enige aandacht geschonken aan de (voormalige) moederor-
ganisatie. In die organisatie vond de besluitvorming over en de coördinatie
van de verzelfstandiging in belangrijke mate plaats. Ook na de verzelfstan-
diging kan de (voormalige) moederorganisatie nog betrokken blijven bij de
verzelfstandigde organisatie (bijvoorbeeld in de hoedanigheid van "hoofd-
kantoor", of als bekostiger en/of afnemer van produkten van de verzelfstan-
digde organisatie).
  Met de bepaling van de eenheid van onderzoek, dient ook te worden
vastgesteld welke periode wordt onderzocht. De periode waarop het
onderzoek betrekking heeft, bestond bij het hier verrichte case-onderzoeken
bij voorkeur uit een periode vóór en een periode nà het realiseren van de
verzelfstandiging. Dit levert een indruk op van de gang van zaken in de
periode juist vóór de verzelfstandiging en van de (eerste) effecten van de



       Dergelijke problemen zouden misschien vermeden kunnen worden, door vanaf het79

tijdstip van verzelfstandiging van jaar tot jaar onderzoek te doen, waarbij het definitieve
onderzoeksrapport bijvoorbeeld pas wordt opgesteld na afloop van een vijfde "jaarschijf"
van het onderzoek. Op deze wijze uitgevoerd praktijkonderzoek kan weliswaar een goed
beeld geven van de opgetreden ontwikkelingen, maar leidt ook tot een lange onderzoeks-
periode.
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verzelfstandiging. Uit een oogpunt van onderlinge vergelijkbaarheid van de
uitkomsten van de verschillende case-onderzoeken en de mogelijkheid om
te komen tot meer algemene conclusies, kan het van belang zijn de onder-
zochte perioden niet al te sterk uiteen te laten lopen.
  Het begintijdstip van de te onderzoeken periode lag in het algemeen bij
het moment, waarop de voorbereiding van de concrete plannen voor
verzelfstandiging begon. Voorafgaand aan de start van het onderzoek werd
vastgesteld, dat de vanaf de feitelijke realisatie van de verzelfstandiging te
onderzoeken periode circa één tot drie jaren zou kunnen bedragen. Op die
wijze zou een eerste indruk verkregen kunnen worden van de feitelijke
effecten van de verzelfstandiging. Waarschijnlijk zijn dikwijls niet alle
gevolgen van de verzelfstandiging uitgekristalliseerd binnen deze termijn
(zie ook Shields en Young, 1989). Voor het verkrijgen van een vollediger
beeld van het reilen en zeilen van een verzelfstandigde organisatie zou
misschien moeten gelden, dat de desbetreffende organisatie gedurende een
nog langere periode verzelfstandigd is.
  Maar als pas na afloop van een overgangsperiode van stel vijf à zes jaren
onderzoek wordt gedaan, zou de kans kunnen toenemen dat een onzuiver
beeld wordt verkregen van de overwegingen die ten grondslag lagen aan de
verzelfstandiging en van de periode die vooraf ging aan de verzelfstandi-
ging. Hoe langer de periode die wordt onderzocht zich uitstrekt, hoe groter
ook de kans dat bijvoorbeeld direct bij de verzelfstandiging betrokken
personen zijn vertrokken, dat schriftelijke informatie niet meer te achterha-
len is, of dat rationalisaties achteraf plaatsvinden (dat wil zeggen, dat bij-
voorbeeld vanuit de nu bereikte situatie argumenten worden gegeven voor
een vijf jaren geleden doorgevoerde verzelfstandiging en de in de afgelopen
vijf jaren opgetreden ontwikkelingen worden verklaard). Bovendien zijn,
indien wordt gewerkt met een langere termijn, de gevolgen van de verzelf-
standiging waarschijnlijk zeer moeilijk afzonderlijk vast te stellen, omdat
intussen ook allerlei andere invloeden zijn opgetreden.79

  Het praktijkonderzoek beoogde vooral een beeld te geven van de periode
direct voorafgaand aan en volgend op de verzelfstandiging. Zo ontstaat een
indruk van een wellicht als cruciaal te beschouwen deel van het veran-
deringsproces in de betrokken organisaties. Het onderzoek is dus niet
gericht op een volledige beschrijving van alle veranderingen, die kunnen
plaatsvinden in de gehele periode tussen de vroegere en nieuwe



       In een comparatief-statische analyse van evenwichtssituaties zou een vergelijking80

moeten plaatsvinden van de situatie toen van verzelfstandiging nog geen sprake was, met
de situatie waarin de organisatie in een nieuw "evenwicht" is gekomen en alle directe
gevolgen van de verzelfstandiging zijn verwerkt. Voor de goede orde kan nog worden
vermeld, dat het bereiken van evenwichtssituaties waarschijnlijk uitsluitend kan worden
gezien als een theoretische benadering. Veelal wordt in de praktijk de evenwichtssituatie
niet bereikt omdat zich, door regelmatig optredende veranderingen, steeds nieuwe bewe-
gingen in de richting van steeds weer nieuwe evenwichtspunten voordoen.

       In de praktijk weken de tijdstippen van onderzoek en de onderzochte periode met81

name bij de dienst Openbare Werken en Milieu ((OWM) en het Beheer Openbare Buiten-
ruimte (BOB) te Haarlemmermeer, de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de
provincie Groningen en de dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG), af van
de hier gegeven uitgangspunten. Bij BOB was vanwege vertragingen de verzelfstandiging
nog niet gerealiseerd. Verder waren de afwijkende perioden/tijdstippen vooral een gevolg
van het feit, dat zowel bij de gemeente Haarlemmermeer als de provincie Groningen in
feite twee ronden van verzelfstandiging plaatsvonden, waarbij in het onderzoek de
aandacht ook uitging naar beide verzelfstandigingsronden. Voor OWM bleek de tweede
ronde van verzelfstandiging (de kerntakendiscussie) vooral in zoverre gevolgen te hebben,
dat belangrijke delen van de dienst werden afgesplitst. Voor de sturing van de dienst zelf
had de tweede verzelfstandigingsronde slechts beperkte gevolgen. Het onderzoeksverslag
heeft hier dan ook vooral betrekking op de eerste verzelfstandigingsronde (de interne ver-
zelfstandiging van 1991). Een soortgelijke situatie deed zich voor bij de provincie
Groningen, waar de tweede verzelfstandigingsronde vooral consequenties bleek te hebben
voor de beleidsdiensten en veel minder voor de uitvoerende diensten DWK en ZPG. Ook
hier hebben de onderzoeksverslagen dus in feite vooral betrekking op de eerste
verzelfstandigingsronde, te weten de interne verzelfstandiging van 1989/1990. Zie verder
de hoofdstukken VII en VIII.
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"evenwichtssituatie".  Zo bezien zou het tijdstip van uitvoering van het80

onderzoek bij voorkeur niet te ver af moeten liggen van het tijdstip van de
feitelijke verzelfstandiging. Overigens zouden praktische redenen - zoals de
mogelijkheid om een bepaald, interessant geval van verzelfstandiging te
onderzoeken - aanleiding kunnen zijn om toch te kiezen voor een afwijkend
tijdstip van onderzoek, of voor een afwijkende periode waarop het onder-
zoek betrekking heeft, zo werd voorafgaand aan de praktijkonderzoeken
aangegeven.81

  In paragraaf V.4 wordt nog nader ingegaan op het ontwerp dat werd
opgesteld voor de te verrichten case-onderzoeken.

- Als vierde punt van aandacht geldt, dat op logische wijze een verbinding
gelegd moet worden tussen de onderzoeksgegevens en de hypothesen. Voor
dit deel van het case-onderzoek (en voor het laatste deel, het interpreteren
van de uitkomsten van het onderzoek) bestaan volgens Yin (1989, p. 33)
weinig goede regels en gebruiken. Het gaat hier om de analyse van de
onderzoeksgegevens.
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  In het hier verrichte case-onderzoek moesten de aan bijvoorbeeld docu-
menten en interviews ontleende gegevens, worden gekoppeld aan de onder-
zoekshypothesen. Omdat niet bekend was welke informatie het onderzoek
zou opleveren, kon op voorhand ook niet nader worden aangegeven op
welke wijze het leggen van een verbinding zou plaatsvinden.

- In de vijfde plaats moet in een onderzoeksopzet aandacht worden geschonk-
en aan het interpreteren van de uitkomsten van het onderzoek en de daarbij
te hanteren criteria. Bij case-onderzoek valt niet op voorhand aan te geven,
wat precies de criteria zijn voor het accepteren of verwerpen van een
hypothese. Het gaat niet om een onderzoek waarbij op basis van de gevon-
den cijfermatige gegevens (en eventueel enige statistische kunstgrepen), de
statistische betrouwbaarheidsgrenzen van de uitkomsten kunnen worden be-
paald. Dat kan ook een eenduidige interpretatie van de uitkomsten van
case-onderzoek bemoeilijken.
  Door te werken met rivaliserende hypothesen kan soms blijken, dat de
onderzoeksgegevens meer steun geven aan de ene dan aan de andere hypo-
these (zie ook Yin, 1993, pp. 18-21 en p. 60). Bij voorkeur geeft deze
rivaliserende hypothese niet slechts een ontkenning van het in de
oorspronkelijke hypothese veronderstelde verband tussen variabelen, maar
gaat het om een hypothese die gebaseerd is op een rivaliserende theorie. Op
die manier kan het risico afnemen, dat al te gemakkelijk wordt geconclu-
deerd dat de onderzoeksgegevens een bepaalde hypothese ondersteunen.
Dat risico is groter bij het gebruik van slechts één hypothese (dat wil
zeggen een hypothese "in slechts één richting", zonder daar een rivalise-
rende hypothese tegenover te plaatsen).
  Uit de in het voorgaande geformuleerde stellingen en hypothesen blijkt,
dat hier niet wordt gewerkt met hypothesen die werkelijk als rivaliserend
beschouwd kunnen worden. Weliswaar probeert uiteindelijk een groot deel
van de hypothesen "verklaringen" aan te dragen voor het verschijnsel ver-
zelfstandiging. Het gaat hier echter niet zozeer om rivaliserende theorieën,
omdat de in de hypothesen aangedragen verklaringen elkaar soms overlap-
pen en aanvullen, of in elk geval niet uitsluiten. Wel zijn er enerzijds stel-
lingen en hypothesen, die aangeven wanneer er wèl een neiging zal zijn tot
verzelfstandiging van overheidsorganisaties en anderzijds stellingen en
hypothesen, die aangeven wanneer dit nìet het geval zal zijn.
  In dit verband moet worden gewezen op het complexe karakter van het
verschijnsel verzelfstandiging van overheidsorganisaties en de hier ge-
bruikte neo-institutioneel economische, theoretische basis (bestaande uit
een elementen van meerdere neo-institutionele economische theorieën en
auteurs). Bij een relatief eenvoudig verschijnsel, of een door één of enkele
verklarende variabelen te duiden ontwikkeling van de te verklaren,
afhankelijke variabele, kan één theorie (en één of enkele daarop gebaseerde
hypothesen) wellicht een voldoende bevredigende verklaring bieden voor
de ontwikkeling van de te verklaren variabele. In de voorliggende studie is



       Terzijde kan worden opgemerkt, dat het vanuit meerdere invalshoeken bestuderen82

van een bepaald verschijnsel wel wordt aangeduid als triangulatie. Bij triangulatie hoeft het
niet alleen te gaan om het hanteren van meerdere theoretische invalshoeken. Denzin stelt
dat triangulatie ook betrekking kan hebben op de gegevens (bijvoorbeeld verschillende
bronnen gebruiken of verschillende perioden bestuderen), de onderzoekers (meerdere
onderzoekers bestuderen hetzelfde verschijnsel), of de onderzoeksmethodologie (met
behulp van verschillende methoden, bijvoorbeeld interviews en het beoordelen van
beschikbare prestatiegegevens, onderzoeken van hetzelfde verschijnsel). Aldus kan onder
meer worden nagegaan, of vanuit elke invalshoek eenzelfde oordeel wordt gegeven over
het onderzochte verschijnsel (zie Denzin, 1970, pp. 297-313). Zoals duidelijk zal zijn, is
bij de voor deze studie verrichte praktijkonderzoeken niet in al deze opzichten sprake van
triangulatie.
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echter bewust gekozen voor een breed theoretisch kader, dat is gebaseerd
op meerdere theorieën. Daarmee is geprobeerd om diverse, min of meer
aan elkaar verwante of bij elkaar aansluitende, afzonderlijke theorieën,
nader met elkaar in verband te brengen en gezamenlijk de basis te laten zijn
voor een vrij breed theoretisch kader. Voorafgaande aan het onderzoek
werd voorzien dat bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties
waarschijnlijk veel factoren een rol speelden. Eén of enkele vanuit een
beperkte theoretische invalshoek geformuleerde hypothesen zouden de
praktijk niet kunnen verklaren, of het nu zou gaan om de ene theorie, of
om een andere, rivaliserende theorie.
  Omdat er is gewerkt met een breed opgebouwd theoretisch kader en een
vrij groot aantal stellingen en hypothesen, is in deze studie geen poging
ondernomen om te komen tot de formulering van rivaliserende hypothesen.
Van rivaliserende hypothesen zou pas sprake zijn, als het verschijnsel van
de verzelfstandiging zou worden bestudeerd vanuit een geheel andere
theoretische invalshoek. Vanuit die andere, niet-neo institutioneel economi-
sche invalshoek zou dan ook weer een breed raamwerk van hypothesen
geformuleerd moeten worden.82

  Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn, betekent de gekozen werk-
wijze dat het nodig is extra voorzichtig te zijn bij het trekken van conclu-
sies omtrent de steun, die de onderzoeksgegevens geven aan de geformu-
leerde hypothesen. Immers, een andere theorie zou ook even goede of
betere verklaring kunnen bieden voor het desbetreffende verschijnsel.

  Bij het ontwerpen van een case-onderzoek moeten enkele belangrijke keuzes
worden gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag of één of meer
gevallen (in dit geval: verzelfstandigde organisaties) dienen te worden onder-
zocht. Een voordeel van het onderzoeken van meerdere cases is, dat daardoor van
de conclusies van het onderzoek meer overtuigingskracht kan uitgaan. Bovendien
was het in de voorliggende studie, ter beoordeling van de steun voor de hypothe-
sen over verzelfstandiging, nodig een beeld te krijgen van de consequentie die een
bepaalde mate van aanwezigheid van een bepaald verschijnsel (dat wil zeggen: de
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waarde van de verklarende variabele) had voor bijvoorbeeld de mate van
verzelfstandiging van een organisatie (zie ook paragraaf V.2). Om een dergelijk
beeld te krijgen was onderzoek bij meerdere organisaties nodig (zie ook Yin,
1989, pp. 52-60).
  In deze studie is gekozen voor het onderzoeken van meer cases, waarbij de mate
van verzelfstandiging in de verschillende cases varieert. Bij enkele in verschillen-
de mate verzelfstandigde organisaties is een qua opzet gelijksoortig onderzoek
uitgevoerd.
  Zoals al aangegeven, is hier de verzelfstandigde organisatie of organisatie-
eenheid de "eenheid van onderzoek", waarvoor de motieven voor en effecten van
de verzelfstandiging worden beschreven. Daarnaast gaat in de hoofdstukken VI,
VII en VIII, waar nodig, aandacht uit naar de (voormalige) moederorganisatie en
soms ook naar afzonderlijke eenheden binnen de verzelfstandigde organisatie. Dat
kan van belang zijn om een beeld op te bouwen van de effecten, die de ver-
zelfstandiging heeft voor de totale organisatie (zie ook Yin, 1989, pp. 49-50).
  Case-onderzoek is een flexibele onderzoeksmethode. Als het nodig is, bijvoor-
beeld omdat een bepaalde verzelfstandiging wordt uitgesteld, kan naderhand
worden gekozen voor het onderzoeken van andere cases dan aanvankelijk in de
bedoeling lag. De flexibiliteit mag echter niet inhouden dat de doelstellingen van
het onderzoek (en de gehanteerde hypothesen) tussentijds worden aangepast, zodat
de in de cases gevonden onderzoeksresultaten er alsnog bij aansluiten.
  In de voorliggende studie is het theoretisch raamwerk tussentijds niet aangepast.
Evenmin zijn, nadat eenmaal een keuze was gemaakt, naderhand wijzigingen
aangebracht in de te onderzoeken eenheden.
  Het uiteindelijke doel van het verrichte case-onderzoek was na te gaan, of de
uitkomsten van het case-onderzoek ondersteuning geven aan het theoretische
raamwerk, zoals dat in de vorm van stellingen en hypothesen werd geschetst in
paragraaf III.5. De gestelde vragen en de verkregen antwoorden in elk afzon-
derlijk case-onderzoek dienden dus te zijn toegespitst op deze stellingen en
hypothesen. In de volgende paragraaf wordt kort ingegaan op het zogenaamde
protocol, dat werd gehanteerd voor de afzonderlijke case-onderzoeken.

V.4 Het protocol voor het onderzoek van de afzonderlijke cases

Mede terwille van een eenvormige aanpak moet voorafgaande aan praktijkonder-
zoek worden bepaald, hoe het onderzoek van de afzonderlijke cases zal plaats-
vinden. Daartoe dient een onderzoeksprotocol te worden opgesteld, dat voor elk
van de te onderzoeken cases wordt gehanteerd (Yin, 1989, pp. 70-80). Het onder-
zoeksprotocol richt de aandacht op de specifiek te onderzoeken aspecten, zodat op
zo systematisch mogelijke wijze informatie wordt verkregen over de verschillende
cases. Het protocol geeft op deze wijze richting aan het praktijkonderzoek.
  In de voorliggende studie is het bijvoorbeeld belangrijk dat het case-onderzoek
voldoende informatie oplevert, om een beeld te schetsen van de vroegere en de
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huidige activiteiten en omvang van de verzelfstandigde organisatie, van de
motieven voor de verzelfstandiging, van de veranderingen in het financieel-
economisch management en zo mogelijk ook van bijvoorbeeld veranderingen in
de efficiëntie en de kosten van sturing en coördinatie van de verzelfstandigde
organisatie. De informatie die met het case-onderzoek werd verkregen over een
bepaalde organisatie, is verwerkt in de rapportage die werd opgesteld voor elk
van de onderzochte cases. Een samenvatting van de volledige onderzoeksver-
slagen is opgenomen in de hoofdstukken VI, VII en VIII.
  De kern van het onderzoeksprotocol bestaat uit de vragen die in elk afzonderlijk
case-onderzoek dienen te worden beantwoord. Daarbij gaat het in eerste instantie
niet om de aan de respondent voor te leggen vragenlijst, maar veeleer om een
overzicht van de vragen, waarop de onderzoeker in zijn onderzoek een antwoord
moet zien te vinden. De vragen richten de aandacht van de onderzoeker op de
kwalitatieve en eventueel ook kwantitatieve informatie, die hij moet verzamelen.
In een stringent opgesteld protocol kan daarnaast worden geprobeerd bij elke
vraag op voorhand aan te geven, waar de benodigde informatie zou kunnen
worden verkregen (bijvoorbeeld uit documenten, waarneming, of interviews). De
aan de afzonderlijke respondenten te stellen vragen kunnen ook deel uitmaken van
het protocol (zie Yin, 1989, pp. 76-78; zie ook Lindlof, 1995, pp. 184-185).
  Op deze plaats wordt niet nader ingegaan op de gedetailleerde inhoud van het
onderzoeksprotocol, zoals dat werd gehanteerd voor de in het kader van de
voorliggende studie verrichte case-onderzoeken. In bijlage V.A is de tevoren
opgestelde vragenlijst opgenomen zoals die is gehanteerd voor het onderzoek van
de afzonderlijke cases. In de vragenlijst zijn rond elke hypothese enkele vragen
geformuleerd die ertoe moesten leiden dat een indruk werd verkregen van de
steun die een bepaald praktijkgeval van verzelfstandiging bood aan de desbetref-
fende hypothese. Uiteraard betekende het opnemen van een vraag in het protocol
niet zonder meer, dat er ook werkelijk een antwoord op te vinden zou zijn.
  Ook al is de gehanteerde vragenlijst weergegeven in bijlage V.A, dit betekent
niet dat het verrichte case-onderzoek op basis hiervan zonder meer reprodu-
ceerbaar is. Zo kunnen tijdgebonden factoren een rol spelen, of kan tijdens het
case-onderzoek een zekere persoonsgebonden wisselwerking zijn optreden tussen
een geïnterviewde en de onderzoeker (zie ook Yin, 1989, p. 45; Knafl, 1994, p.
366; Hickman en Longman, 1994, pp. 71-81).
  Het doel van het opstellen van een vragenlijst is vooral, een helder en uniform
richtsnoer te hebben voor het onderzoek en de gesprekken in de verschillende
organisaties. Het is echter wel van belang het protocol in de praktijk zo nodig
soepel te hanteren, zodat bijvoorbeeld interessante informatie en vragen die
tijdens het onderzoek opkomen, ook kunnen worden verwerkt. Tevens moet er
ruimte zijn om respondenten in een organisatie ook "hun eigen verhaal" te laten
vertellen. Anders neemt het risico toe dat ze het interview gaan beschouwen als
een verplichting die ze zo snel mogelijk moeten afwerken. Dat laatste zou kunnen
leiden tot minder nauwkeurige, of oppervlakkige antwoorden (zie ook Piore,
1983, pp. 72-73).
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  In het protocol kan, aldus Yin (1989, p. 79), al rekening worden gehouden met
de uiteindelijke opzet van het totale onderzoeksverslag. Dat kan bijvoorbeeld van
belang zijn om nader richting te geven aan een uniforme wijze van gegevens-
verzameling. In de hoofdstukken VI, VII en VIII van de voorliggende studie
worden de bevindingen ten aanzien van de diverse onderzochte organisaties
gepresenteerd. Voor elke afzonderlijke organisatie wordt in de eerste plaats een
schets gegeven van de onderzoeksresultaten. Na deze casebeschrijving wordt
steeds nagegaan, hoe de in de case verkregen informatie zich verhoudt tot de
geformuleerde stellingen en hypothesen (zie ook Yin, 1989, p. 134). De hoofd-
stukken VI, VII en VIII zijn op hoofdlijnen gelijkvormig van opzet.
  In de hoofdstukken IX en X van deze studie wordt op basis van de case-onder-
zoeken in samenvattende zin respectievelijk nagegaan:
- of bepaalde conclusies te trekken zijn omtrent de veranderingen in

financieel-economisch management die zich in de praktijk voordeden bij de
onderzochte verzelfstandigingen;

- of de gezamenlijke onderzoeksresultaten een zekere steun geven aan de in
hoofdstuk III geformuleerde stellingen en hypothesen.

V.5 Het praktijkonderzoek en de keuze van de onderzochte organisaties

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is geschetst hoe, uitgaande van de
hoofdstukken III en IV, in de Nederlandse praktijk onderzoek kon worden
verricht naar de verzelfstandiging van overheidsorganisaties. In de hoofdstukken
VI, VII en VIII wordt verslag gedaan van het praktijkonderzoek naar de verzelf-
standiging van resp. de Informatie Beheer Groep, drie onderdelen van de gemeen-
te Haarlemmermeer en twee onderdelen van de provincie Groningen. Daarmee
worden de theoretische beschouwingen in de hoofdstukken III en IV en het daar
in de vorm van diverse hypothesen opgebouwde karkas, aangevuld met - om het
enigszins plastisch uit te drukken - het vlees en bloed van de werkelijkheid.
  Een karkas kan in z'n soort mooi van vorm zijn, maar dat wil niet zonder meer
zeggen dat de werkelijke organisatie er omheen past. Zelfs als blijkt dat karkas en
organisatie in principe bij elkaar passen, kan de werkelijkheid het zicht op de
vormen van het karkas geheel wegnemen. Uit de hoofdstukken VI, VII en VIII
moet blijken, in hoeverre een oordeel kan worden gevormd over de mate waarin
het theoretisch raamwerk en de werkelijke ontwikkelingen in de verzelfstandigde
organisaties bij elkaar aansluiten.
  Daarbij moet in het oog worden gehouden, dat onderzoekers en adviseurs slechts
tijdelijke beschouwers zijn van een bepaalde onderzochte organisatie. Ondanks
goed overleg kunnen hun waarnemingen van de werkelijkheid afwijken van de
werkelijkheid, zoals die wordt ervaren door de verschillende groepen of individu-
en die direct bij de organisatie zijn betrokken. Zonder te willen vervallen in
overmatige relativering, moet worden benadrukt dat het verslag over de onder-
zochte organisaties uiteindelijk is geschreven door één individu, te weten de



       In de praktijk van het onderzoek deed zich ten aanzien van dit criterium het83

probleem voor dat de daadwerkelijke verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buiten-
ruimte sterk werd vertraagd. Daardoor kan in deze studie nog niet worden gerapporteerd
over praktijkervaringen van een organisatie, die in verregaande mate extern is verzelfstan-
digd. Er kan echter in hoofdlijnen wel verslag worden gedaan van de overwegingen die
golden voor de verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte.
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onderzoeker. Overigens kunnen groepen en individuen binnen de organisaties ook
onderling van mening verschillen omtrent bepaalde onderwerpen. De hoofd-
stukken VI, VII en VIII zijn, behalve op documenten, mede gebaseerd op de
waarnemingen en oordelen van slechts een beperkt aantal individuen (veelal
leidinggevenden) in de onderzochte organisaties. 
  Voor wat betreft de onderzochte organisaties kan worden opgemerkt, dat deze
zodanig zijn geselecteerd dat zowel het niveau van het rijk, de provincies, als de
gemeenten in het onderzoek zijn vertegenwoordigd. Een dergelijke spreiding
werd van belang geacht, om tegen te gaan dat een qua breedte te beperkt beeld
zou worden verkregen van het verschijnsel verzelfstandiging in Nederland. De
overheid bestaat uit vele onderdelen, die alle van belang zijn om een oordeel te
geven over de mate van steun, die bestaat voor het in algemene termen gefor-
muleerde neo-institutioneel economische raamwerk en de op basis hiervan
geformuleerde stellingen en hypothesen.
  In totaliteit zijn zes case-onderzoeken verricht, waarvan één op het niveau van
het rijk (de Informatie Beheer Groep), twee op het niveau van de provincie
(Dienst beheer Wegen en Kanalen van de provincie Groningen en Zuiverings-
beheer Provincie Groningen) en drie op het niveau van de gemeente (dienst
Openbare werken en Milieu, Openbare Bibliotheek en Beheer Openbare Buiten-
ruimte van de gemeente Haarlemmermeer). Behalve de spreiding over de drie
overheidslagen, werd nog een ander criterium gehanteerd bij de keuze van de te
onderzoeken organisaties, te weten de mate van spreiding over de verschillende
vormen van interne en externe verzelfstandiging, zoals die in hoofdstuk II werden
onderscheiden. Zoals al werd aangegeven, was spreiding over verschillende
vormen van verzelfstandiging nodig, om een uitspraak te kunnen doen over de
mate van steun die de onderzochte organisaties geven aan de stellingen en
hypothesen.83

  Bij de selectie van te onderzoeken organisaties werd er tevens naar gestreefd,
vooral onderzoek te doen in organisaties met vrij concrete en meetbare activitei-
ten. Dit werd van belang geacht, om de kans te vergroten dat het onderzoek een
beeld zou opleveren van de effecten van de verzelfstandiging voor met name de
efficiëntie van de onderzochte organisatie. Zoals naar voren kwam in hoofdstuk
III, is de efficiëntie van een organisatie een belangrijk aandachtspunt in de neo-
institutionele economie. Bij weinig concrete en moeilijk meetbare produkten, bij-
voorbeeld de produkten van een hoofdzakelijk op beleidsontwikkeling gericht
organisatie-onderdeel, zou het waarschijnlijk problematisch zijn om een goed
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beeld te krijgen van de ontwikkeling van de produktie (de output) in de loop der
tijd. Vooral bescheiden veranderingen in de produktie-omvang zijn bij dergelijke
organisatie-onderdelen wellicht moeilijk vast te stellen.
  Op de argumenten zoals die specifiek golden voor het verrichten van onderzoek
bij elk van de geselecteerde organisatie-onderdelen, wordt in het kort nog
ingegaan bij de in de hoofdstukken VI, VII en VIII gepresenteerde onderzoeks-
uitkomsten.
  De onderzoeken bij de beschouwde organisaties vonden plaats in 1995 en 1996.
De rapportage en conclusies in deze studie hebben betrekking op de stand van
zaken tijdens de periode van onderzoek, die voor elk van de onderzochte organi-
saties nader is aangegeven in de hoofdstukken VI, VII en VIII. Wellicht ten
overvloede kan nog worden opgemerkt, dat ontwikkelingen die nadien zijn
opgetreden hier dus buiten beschouwing blijven.

V.6 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is aangegeven, waarom voor het onderzoek van de verzelfstandi-
ging van Nederlandse overheidsorganisaties is gekozen voor case-onderzoek.
Tevens is onder meer een korte beschrijving gegeven van enige richtlijnen en
eisen, zoals die vanuit methodologisch oogpunt gesteld kunnen worden aan case-
onderzoek. Daarbij is in verscheidene gevallen eveneens aangegeven en toege-
licht, welke concrete vorm deze eisen en richtlijnen in de voorliggende studie
hebben gekregen. Op deze manier is inzicht gegeven in de wijze waarop
- uitgaande van de in de hoofdstukken III en IV gegeven theoretische basis - aan
het praktijkonderzoek vorm is gegeven. Daarnaast is aangegeven, welke overwe-
gingen zijn gehanteerd bij de selectie van de te onderzoeken organisaties. Bijlage
V.A biedt in detail inzicht in de onderzoeksopzet die werd gehanteerd, om te
komen tot een oordeel over de mate van steun die de praktijk biedt aan de in
hoofdstuk III geformuleerde stellingen en hypothesen.
  Na dit overgangshoofdstuk, waarin aandacht is besteed aan enkele aspecten van
de te hanteren onderzoeksmethodiek, bevatten de hoofdstukken VI t/m VIII een
beschrijving en analyse van enkele praktijkgevallen van verzelfstandiging van
Nederlandse overheidsorganisaties.


