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VI. De Informatie Beheer Groep: verzelfstandiging in fasen

VI.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt de per 1 januari 1994 gerealiseerde externe verzelfstandi-
ging van de Informatie Beheer Groep te Groningen aan de orde. De Informatie
Beheer Groep (IB-Groep) was de opvolger van de in 1988 opgerichte Informati-
seringsbank. De aandacht gaat hier vooral uit naar de externe verzelfstandiging
van de IB-Groep in 1994. Omdat deze verdere verzelfstandiging geen ingrijpende
breuk met de voorafgaande periode betekende, moet op diverse plaatsen worden
ingegaan op ontwikkelingen bij de Informatiseringsbank in de periode 1988 t/m
1993.
  De keuze voor onderzoek bij de Informatiseringsbank/IB-Groep werd onder
meer ingegeven door het feit, dat bij deze organisatie achtereenvolgens werd
gewerkt met twee formeel verschillende vormen van verzelfstandiging, te weten
interne en externe verzelfstandiging. Door onderzoek zou nagegaan kunnen
worden, in hoeverre externe verzelfstandiging van een al intern verzelfstandigde
organisatie, leidde tot veranderingen in de sturing van de organisatie. Daarnaast
bood de IB-Groep de mogelijkheid, een praktijkgeval van verzelfstandiging op het
niveau van de rijksoverheid te onderzoeken. Bovendien zouden de concrete
activiteiten van de IB-Groep het wellicht goed mogelijk maken, na te gaan of de
verzelfstandiging ook van invloed was op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
efficiëntie van de organisatie.
  Het onderzoek bij de IB-Groep richtte zich hoofdzakelijk op het niveau van de
gehele organisatie. Er werd slechts beperkte aandacht besteed aan de ontwikke-
lingen in de diverse afzonderlijke organisatie-onderdelen binnen de IB-Groep. Het
onderzoek bij de IB-Groep vond grotendeels plaats in de periode februari t/m juni
1995.
  Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf VI.2 bevat een schets van de
organisatie en de activiteiten van de IB-Groep. Vervolgens wordt in paragraaf
VI.3 ingegaan op de oprichting van de Informatiseringsbank en de externe
verzelfstandiging tot IB-Groep en enkele achtergronden hierbij. In paragraaf VI.4
komen enkele cijfermatige gegevens aan de orde omtrent de ontwikkeling van de
produktie, kosten en efficiëntie van de Informatiseringsbank/IB-Groep. Het doel
hiervan is na te gaan, of de verzelfstandiging tot IB-Groep al merkbaar van
invloed is geweest op de in deze aspecten opgetreden ontwikkelingen. In para-
graaf VI.5 wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen die zich bij de IB-
Groep voordeden ten aanzien van het financieel-economisch management. Ver-
volgens worden in paragraaf VI.6 de feitelijk bij de IB-Groep opgetreden ontwik-
kelingen, geconfronteerd met een op basis van de neo-institutionele economische
theorie ontwikkeld raamwerk van stellingen en hypothesen omtrent de



       Over het case-onderzoek bij de IB-Groep verscheen het afzonderlijk gepubliceerde84

onderzoeksverslag Verzelfstandiging van de Informatie Beheer Groep - onderzoek naar
overwegingen en effecten. Dat verslag bevat een uitgebreidere beschrijving van de
ontwikkelingen rond de IB-Groep, alsmede nadere gegevens ter onderbouwing van de in
dit hoofdstuk weergegeven conclusies.

       De activiteiten op het gebied van de uitkeringen voor onderwijspersoneel gingen per85

1 januari 1996 deel uitmaken van de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor
Overheid en Onderwijs (USZO), waarin de uitvoering van uitkeringsregelingen voor
onderwijspersoneel en ambtenaren werden samengevoegd.
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verzelfstandiging van overheidsorganisaties.  Met paragraaf VI.7 wordt dit84

hoofdstuk afgesloten.
  In bijlage VI.A wordt nader ingegaan op de werkwijze die werd gevolgd voor
het onderzoek bij de Informatie Beheer Groep.

VI.2 Organisatie en activiteiten van de IB-Groep

De IB-Groep is gevestigd te Groningen en verricht met name uitvoerende activi-
teiten voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW;
voorheen Onderwijs en Wetenschappen, O&W). De IB-Groep heeft de wettelijke
status van "zelfstandig bestuursorgaan" (zbo) en zet sinds 1 januari 1994 de activi-
teiten voort van de Informatiseringsbank, die gezien kon worden als een in
Groningen gevestigd onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen.
  Bij de uitvoerende werkzaamheden die de IB-Groep ten tijde van het onderzoek
verrichtte, ging het onder meer om diverse taken met directe inkomensconse-
quenties voor de betrokkenen, zoals de uitvoering van de Wet op de Studiefinan-
ciering (incl. voorlichting via de zogenaamde Steunpunten), de verstrekking van
de Openbaar Vervoer-jaarkaart (OV-Jaarkaart) aan studerenden en het afhandelen
van de regeling voor tegemoetkoming in de studiekosten (voor ouders van school-
gaande kinderen). Tot en met 31 december 1995 werden ook uitkeringen (zoals
"wachtgelden") verzorgd voor personeel in de onderwijssector.  Daarnaast85

werden bij de IB-Groep diverse administratief-facilitaire werkzaamheden verricht,
zoals het coördineren en organiseren van landelijke schoolexamens, het plaatsen
van aankomende studenten en het innen van lesgelden.
  De IB-Groep was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor een efficiënte en rechtma-
tige uitvoering van de diverse door het Ministerie en de Staten-Generaal vastge-
stelde regelingen (en communicatie daarover met de klanten). In die zin vervulde
de IB-Groep een overheidstaak en was de organisatie bekleed met openbaar gezag.
In de diverse regelingen - en daarmee in het takenpakket van de IB-Groep - traden
in de loop der tijd diverse grotere en kleinere wijzigingen op.



       Voor de goede orde kan nog worden vermeld, dat de hoofddirectie na de reorgani-86

satie van 1995 zou worden ondersteund door twee qua omvang vrij beperkte stafeenheden,
te weten "Strategie en Managementondersteuning" (in de plannen aanvankelijk aangeduid
als "Strategie en Support"; taak: ondersteuning en advisering van de hoofddirectie bij
strategische aangelegenheden) en "Concern Control" (taak: interne control). Na het vertrek
van de produktgroep voor uitkeringen aan onderwijspersoneel (UO) en de reorganisatie
van 1995, zou een organisatie ontstaan met drie produktgroepen (Onderwijsdiensten,
Studiefinanciering en Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld), en één ondersteunende
eenheid, het Facilitair Bedrijf. Dit Facilitair Bedrijf moest het overgrote deel gaan omvat-
ten van de ten tijde van het onderzoek bestaande ondersteunende directies (zie bijvoorbeeld
IB-Groep, Reorganisatieplan+, 1995).
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  Behalve voor het Ministerie van OCenW werkte de IB-Groep op relatief beschei-
den schaal voor andere, zogenaamde externe klanten. Bij de externe verzelfstandi-
ging werd nadrukkelijk vastgelegd, dat het bij de uitvoering van werkzaamheden
voor externe klanten diende te gaan om zogenaamde publieke taken, dat wil
zeggen werkzaamheden voor klanten uit de overheidssector, of hier nauw aan
verwante organisaties.
  Bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden maakte de IB-Groep op grote
schaal gebruik van automatiseringsapparatuur, specifieke programmatuur en
omvangrijke databestanden.
  De IB-Groep bestond per 1 januari 1995 uit zes "produktgroepen", die zich
bezighielden met de uitvoering van min of meer met elkaar samenhangende taken
voor de diverse klantengroepen. Naast de produktgroepen kende de IB-Groep ten
tijde van het onderzoek vijf "ondersteunende directies", die activiteiten verricht-
ten op het gebied van bijvoorbeeld personeel, bestuurlijke zaken, informatica,
postverwerking, voorlichting aan scholieren en studenten, huisvesting en finan-
ciën. Aan het hoofd van elke produktgroep en ondersteunende directie stond een
directeur. Samen met de drie leden van de hoofddirectie, die de leiding had over
de gehele IB-Groep, vormden deze directeuren het management-team van de IB-
Groep.
  Begin 1995 werden twee produktgroepen samengevoegd. Verder was ten tijde
van het onderzoek bekend, dat per 1 januari 1996 een einde zou komen aan de
taken op het gebied van uitkeringen voor personeel uit de onderwijssector. Daar-
naast zou de organisatie-opzet van de IB-Groep sterk veranderen ten gevolge van
een in het najaar van 1995 door te voeren reorganisatie.86

  De omzet (ook wel aangeduid als "doorzet" of "programma-omvang") van de
IB-Groep werd voor 1995 begroot op ongeveer ƒ 6,9 miljard. Het ging hier om
het totaal aan programma-uitgaven en -inkomsten, dat wil zeggen de in totaliteit
op basis van de diverse regelingen uitgekeerde en terugontvangen bedragen. De
totale apparaatskosten van de IB-Groep, incl. BV OV-Jaarkaart en Steunpunten,
werden voor 1995 begroot op ruim ƒ 175 miljoen. Als belangrijkste opdracht-
gever droeg het Ministerie van OCenW hierin veruit het grootste deel bij.



       De BV OV-jaarkaart maakte organisatorisch gezien deel uit van de produktgroep87

Studiefinanciering.
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  Bij de gehele IB-Groep waren per 1 januari 1995 circa 1.400 personen werk-
zaam in vaste dienst (of met uitzicht op een aanstelling in vaste dienst); uitgedrukt
in volledige arbeidsplaatsen (of "full time equivalenten" - fte) ging het om
ongeveer 1.260 fte, waarvan circa 180 fte (245 personen) bij de over het land ver-
spreide Steunpunten en de te Rotterdam gevestigde BV OV-Jaarkaart.  Naast de87

vaste medewerkers werden in de periode 1992-1994 jaarlijks globaal 150 à 200 fte
aan tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten ingezet. Daarnaast was een
variërend aantal medewerkers van externe bedrijven op tijdelijke basis werkzaam
binnen de IB-Groep. Qua omvang was de produktgroep Studiefinanciering, met
in 1994 circa 360 fte (excl. uitzendkrachten, e.d.), verreweg de grootste eenheid
binnen de organisatie.

VI.3 Informatiseringsbank en de externe verzelfstandiging van de IB-Groep

VI.3.1 Inleiding

Nadat zich rond de uitvoering van de in 1986 ingevoerde Wet op de Studie-
financiering in de loop van 1987 zeer grote problemen voordeden, waardoor de
betrokken minister van Onderwijs en Wetenschappen bijna tot aftreden werd
gedwongen, werd in 1988 de Informatiseringsbank opgericht. Daarmee werden
drie in Groningen gevestigde, tot dan toe gescheiden van elkaar werkende
onderdelen van het Ministerie van O&W, samengevoegd in één, intern verzelf-
standigde organisatie. Omdat de Informatiseringsbank ook eigen ondersteunende
afdelingen kreeg, kon de nieuwe organisatie in veel opzichten losstaand van het
Ministerie functioneren.
  Op basis van een vrij globaal managementcontract met het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen voor de periode tot 1 januari 1993 (later verlengd
tot 1 januari 1994), kon de hoofddirectie van de Informatiseringsbank ten aanzien
van de bedrijfsvoering min of meer zelfstandig optreden. De organisatie kreeg een
budget ter beschikking dat binnen de kaders van het managementcontract en
binnen de regelgeving zoals die gold voor onderdelen van de rijksoverheid, naar
eigen inzicht kon worden besteed. Het managementcontract gaf onder meer aan
dat uitbreiding van de vaste personeelsformatie slechts in overleg met het Ministe-
rie kon plaatsvinden.
  De reden voor de oprichting van de Informatiseringsbank lag vooral in de wens,
om de vormgeving van het beleid te scheiden van de uitvoering ervan (en dit dan
met name waar het de uitvoering van de studiefinanciering betrof). De beleidsont-
wikkeling en -bepaling bleven voor rekening komen van minister en Ministerie,
in overleg met de Staten-Generaal.



       Bij de besluitvorming van het Kabinet omtrent de Grote Efficiency-operatie, werd88

tevens formeel besloten tot bezuinigingen (met een omvang van structureel ƒ 5,3 miljoen
vanaf 1994) en externe verzelfstandiging van de Informatiseringsbank (zie Tweede Kamer,
1992-1993, 23073 - nr. 8, p. 8 en Staatsblad 1993, nr.714 - MvT, p. 11).

       Tijdens het onderzoek waren de hoogste leidinggevende niveaus binnen de89

Informatiseringsbank/IB-Groep de hoofddirectie en de directeuren van produktgroepen en
ondersteunende directies. Gezamenlijk vormden deze groepen het Managementteam. De
voorbereidingen voor de externe verzelfstandiging werden in 1990 gestart.
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  Naast de politieke wens om op afstand te blijven van eventuele nieuwe proble-
men rond de uitvoering van de studiefinanciering, speelden praktische overwe-
gingen een rol bij de oprichting van de Informatiseringsbank. Een zelfstandige
organisatie zou bijvoorbeeld uitvoeringsproblemen vroegtijdiger signaleren en
efficiënter kunnen werken, omdat niet voor elke beslissing overleg met het
Ministerie nodig was. De toename in efficiëntie zou ook tot stand moeten komen
door middel van de zogenaamde uitvoeringstoets. De uitvoeringstoets hield in dat
beleidsvoorstellen van het Ministerie, voordat ze werden gerealiseerd, door de
Informatiseringsbank en later de IB-Groep dienden te worden beoordeeld op de
uitvoeringstechnische consequenties en haalbaarheid.
  Vooruitlopend op de in 1991 door het kabinet gestarte Grote Efficiency Opera-
tie, kwam een verdergaande verzelfstandiging van de Informatiseringsbank al snel
aan de orde na het aantreden in 1989 van een nieuwe minister van Onderwijs en
Wetenschappen. Bij de minister zou aanvankelijk vooral de wens hebben gespeel-
d, de uitvoering van met name de studiefinanciering op nog grotere - en nu tevens
formele - afstand van de politiek te plaatsen. De politieke risico's van directe
betrokkenheid bij de uitvoering van de studiefinanciering werden nog steeds vrij
groot geacht.
  Daarnaast groeide in de politiek en bij het Ministerie het idee, dat een extern
verzelfstandigde organisatie efficiënter zou kunnen werken. Het aspect van
vergroting van de efficiëntie zou in gewicht zijn toegenomen vanaf het moment,
dat ambtenaren van het Ministerie werden betrokken bij de verdere verzelfstandi-
ging van de Informatiseringsbank. Het streven naar verhoging van de efficiëntie
was daarnaast een gevolg van de Grote Efficiency Operatie (Staatsblad 1993, nr.
714 - MvT, p. 1 en p. 11; zie in dit verband ook Kickert, 1993, p. 149). De
Grote Efficiency Operatie moest leiden tot een beter functionerende en kleinere
overheid en bezuinigingen bij ministeries, wat onder meer zou moeten blijken uit
een daling van het aantal rijksambtenaren. In het kader van de Grote Efficiency
Operatie kreeg het verzelfstandigen van uitvoerende taken al snel grote aandacht
(zie ook Meijerink, 1993, p. 49; Kickert, 1993, p. 18).88

  De leiding van de Informatiseringsbank besloot constructief mee te werken aan
het initiatief tot verdere verzelfstandiging.  Voor de Informatiseringsbank was de89

leidraad in het overleg en de voorbereiding vooral, de verdere verzelfstandiging
zo positief mogelijk te laten uitpakken voor de toekomstige levensvatbaarheid van



       Het protocol was te beschouwen als een uitvoerig contract, waarin de diverse90

rechten en plichten van de beide partijen nader werden vastgelegd. Naast het "Protocol
1994" werd in de loop van 1994 een "Informatiestatuut" vastgesteld, dat jaarlijks werd
aangevuld en geconcretiseerd in zogenaamde informatieprotocollen. Het informatiestatuut
en -protocol hadden betrekking op de door de IB-Groep aan het Ministerie te verstrekken
informatie.
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de organisatie. Continuïteit van de werkgelegenheid werd van groot belang
geacht. Daartoe zou onder meer aandacht geschonken moeten worden aan
versterking van de bedrijfsmatigheid, klantgerichtheid en kwaliteit.
  Overigens betekende de oprichting van de IB-Groep in de praktijk geen radicale
breuk met de daaraan voorafgaande periode. Qua activiteiten trad er geen veran-
dering op; met name is van belang dat de juridische status van de organisatie
veranderde.

VI.3.2 De externe verzelfstandiging tot IB-Groep

Het overleg tussen de Informatiseringsbank en het Ministerie over de verdere
verzelfstandiging verliep soms vrij moeizaam, onder meer omdat de meningen
verschilden over de bemoeienis die het Ministerie na de verdere verzelfstandiging
nog zou mogen hebben met de extern verzelfstandigde organisatie. Het definitieve
wetsontwerp voor de verzelfstandiging en de feitelijke overgang tot IB-Groep
kwamen uiteindelijk onder forse tijdsdruk tot stand.
  Nadat de Staten-Generaal akkoord waren gegaan met de externe verzelfstandi-
ging, kwam eind december 1993 tussen het Ministerie en de Informatiseringsbank
een uitvoerig, maar op diverse plaatsen nog globaal "Protocol 1994" tot stand. In
dit protocol werd nader ingegaan op de verzelfstandiging en de in de toekomst te
verrichten taken en verder op onder meer de rechten en verplichtingen van beide
partijen (met een accent op de verplichtingen van de IB-Groep), de sturing vanuit
het Ministerie (en daartoe door de IB-Groep te verstrekken informatie) en het
budget voor 1994. Via afspraken in een jaarlijks op te stellen aanvullend protocol,
gaf het Ministerie - in principe op hoofdlijnen - sturing aan de activiteiten van de
IB-Groep.90

  Bij het formele ontstaan van de IB-Groep op 1 januari 1994, waren er nog geen
definitieve afspraken over verschillende, belangrijke onderdelen van de relatie
tussen het Ministerie en de IB-Groep. Zo was er bijvoorbeeld geen overeenstem-
ming over de definitieve hoogte van het budget voor 1994 en de informatiever-
plichtingen aan het Ministerie. Pas in de loop van 1994 volgden concretere
afspraken. Ook in 1995 liepen diverse discussies nog door. Het "Protocol 1995",
waarin onder meer het budget voor 1995 werd vastgelegd, werd pas in februari
1995 afgesloten. Daarna moest dat budget nog feitelijk worden onderbouwd met
gegevens over hoeveelheden en kostprijzen van produkten.



       Hoewel de invloed ervan moeilijk enigszins nauwkeurig is aan te geven, mogen in91

dit verband misschien ook vage begrippen als "tijdgeest" of, enigszins negatief toongezet,
"waan van de dag" worden genoemd. In de tweede helft van 1994 en begin 1995, leek in
sommige media en delen van het overheidsapparaat en politiek een zekere kentering op te
treden, in de standpunten over verzelfstandiging van overheidsorganisaties, e.d. In dit
verband kan onder meer worden gewezen op een reeks artikelen over "privatiseren" in
NRC Handelsblad van 19, 22, 26 en 30 november en 7, 8 en 15 december 1994, het begin
1995 verschenen rapport Verantwoord verzelfstandigen van de ambtelijke Commissie-Sint
en het in het voorjaar van 1995 verschenen rapport Zelfstandige bestuursorganen en
ministeriële verantwoordelijkheid (deel 3 van Verslag 1994) van de Algemene Rekenka-
mer, alsmede het in februari 1997 verschenen Eindrapport van de Werkgroep Markt en
Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na een einde jaren tachtig en begin
jaren negentig soms erg groot enthousiasme, werd de houding ten opzichte van met name
externe verzelfstandiging kritischer (in het bijzonder voor wat betreft de mogelijkheden tot
- politieke - sturing van extern verzelfstandigde organisaties en de concurrentieverhouding-
en tussen - extern verzelfstandigde -overheidsorganisaties en particuliere bedrijven).
Onduidelijk is in hoeverre deze verandering in "stemming" gebaseerd was op inmiddels
opgedane, feitelijke ervaringen
met verzelfstandigde organisaties.
  Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt, dat tijdens het onderzoek van de zijde
van het Ministerie werd aangegeven, dat de verdere verzelfstandiging van de Infor-
matiseringsbank achteraf gezien wellicht beperkt had kunnen blijven tot een zogenaamd
agentschap. De IB-Groep was in dat geval formeel deel blijven uitmaken van het Minis-
terie, maar had toch behoorlijke mogelijkheden gehad voor een bedrijfsmatige sturing van
de organisatie (met name omdat een agentschap volgens de Comptabiliteitsvoorschriften
kon werken volgens het baten-lastenstelsel). De externe verzelfstandiging tot zbo werd van
de zijde van het Ministerie in zoverre van belang geacht, dat de organisatie hierdoor duide-
lijker een "eigen identiteit" kon krijgen, wat bijvoorbeeld belangrijk zou zijn ter verhoging
van de motivatie van het management en de overige werknemers.
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  Bij verschillende betrokkenen binnen de IB-Groep bestond ten tijde van het
onderzoek enige onvrede over de gang van zaken rond de verdere verzelfstandi-
ging. Na de verzelfstandiging bleek het Ministerie bijvoorbeeld de wens te
hebben, van de produktgroepen regelmatig gedetailleerde informatie te ontvangen
over de (programma-)activiteiten, financieel-economische zaken en ontwikkelin-
gen binnen elke produktgroep. Vóór 1994 werd dergelijke informatie niet
verstrekt. Ook in de voorbereidingen van de verzelfstandiging was zo'n uitvoerige
informatieverstrekking niet of nauwelijks aan de orde geweest. Bovendien was
onduidelijk of de informatie enige invloed had op de feitelijke handelwijze van
het Ministerie. Evenmin was steeds duidelijk hoe ver de verantwoordelijkheden
van het Ministerie precies reikten. Bij sommige betrokkenen binnen de IB-Groep
bestond de indruk, dat met name de ambtelijke "subtop" van het Ministerie
probeerde om via gedetailleerde afspraken een deel van de verzelfstandiging min
of meer terug te draaien.  Onduidelijk was in hoeverre het hier ging om proble-91

men die vooral optraden in een overgangsperiode, waarin de betrokken partijen
dienden te wennen aan hun nieuwe rol.



       Ook de formele rapportage vanuit de Informatiseringsbank in de richting van het92

Ministerie was in de meeste jaren zeer beperkt. In het managementcontract was de
verplichting opgenomen, dat de Informatiseringsbank via een jaarrapportage verantwoor-
ding zou afleggen over de uitvoering van de opgedragen taken. Over 1989 was deze
rapportage nog uitvoerig en gedetailleerd en werd ook uitgebreid ingegaan op interne
zaken, zoals de apparaatskosten en aantallen personeelsleden per organisatie-eenheid
binnen de Informatiseringsbank. In de jaren daarna betrof het een beperkte rapportage,
sterk gericht op de hoofdlijnen van de programma-activiteiten.

       Programmatuur ("software") en gegevensbestanden waren overigens formeel eigen-93

dom van het Ministerie en mochten door de IB-Groep ook alleen na overleg met het
Ministerie worden ingezet door of ten behoeve van derden, zo is vastgelegd in het
"Protocol 1994" (p. 14).
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  In het managementcontract tussen het Ministerie en de Informatiseringsbank, dat
na verlenging gold voor de periode 1988 tot en met 1993, waren vrij weinig
concrete afspraken opgenomen. Naar het oordeel van betrokkenen was de feitelij-
ke sturing vanuit het Ministerie in die periode ook zeer beperkt.92

  De in 1995 gehanteerde protocollen brachten voor de IB-Groep allerlei verplich-
tingen met zich mee, zoals kwaliteitsverhoging, introductie van een kostprijs-
model en de al genoemde informatieverstrekking. Het Ministerie wenste over al
deze aspecten zakelijke afspraken te maken. In die zin leidde de externe verzelf-
standiging nog niet tot een geringere betrokkenheid van het Ministerie bij de IB-
Groep. Overigens bevatten de protocollen voor 1994 en 1995 weinig concrete,
getalsmatige afspraken over de produkten en de kostprijzen ervan.
  Samenvattend mag worden gesteld, dat het vinden van een evenwicht tussen
sturing op hoofdlijnen en gedetailleerde bemoeienis, zeker in de overgangsperiode
moeilijk bleek te zijn. Hoewel concrete gegevens ontbraken, werd aangegeven dat
binnen het Ministerie de met de sturing van de IB-Groep gemoeide arbeidstijd
vanaf 1994 zeker niet terugliep.
  Na de externe verzelfstandiging bleef een zeer sterke relatie bestaan tussen de
IB-Groep en het Ministerie. De IB-Groep was voor de bekostiging bijna volledig
afhankelijk van het Ministerie, dat volgens de gemaakte afspraken formeel de
bevoegdheid had opdrachten te geven aan andere instanties.
  Anderzijds bleef het Ministerie voor de uitvoering van diverse, belangrijke acti-
viteiten praktisch gesproken volledig afhankelijk van de IB-Groep. De IB-Groep
beschikte over specifieke automatiseringsapparatuur en kon omgaan met de
specifieke programmatuur en zeer grote gegevensbestanden.  Voor de bestaande93

werkzaamheden was het Ministerie, zeker op een termijn van bijvoorbeeld één
jaar, vrijwel volledig afhankelijk van de IB-Groep. Bij ontevredenheid over de
dienstverlening zou het Ministerie uiteraard eerder kunnen overwegen, om
eventuele nieuwe opdrachten te gunnen aan een andere organisatie. Dit zou
temeer mogelijk zijn, omdat het Ministerie volgens het "Protocol 1994" geen
werk- en werkgelegenheidsgaranties gaf.



       Zo had de Raad een goedkeuringsrecht ten aanzien van financiële aangelegenheden94

als de apparaatskostenbegroting, het jaarverslag, de jaarrekening en bepaalde investerin-
gen. Ook kon de Raad de hoofddirectie bepaalde aanwijzingen geven omtrent de uit-
voering van de taken. Daarnaast moest de Raad bijvoorbeeld goedkeuring verlenen aan
besluiten van de hoofddirectie, die zouden leiden tot een belangrijke wijziging in de
rechtspositie van de medewerkers van de IB-Groep.

       Overigens deden zich ook diverse problemen voor met de bepaling van de efficiëntie95

bij verzelfstandigde onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Gronin-
gen (zie de hoofdstukken VII en VIII).
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  Met de externe verzelfstandiging kreeg de IB-Groep een Raad van Toezicht. De
taken en bevoegdheden van deze Raad vertonen een gelijkenis met die van de
Raad van Commissarissen in een structuurvennootschap, zo werd gesteld in de
Memorie van Toelichting bij de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank
(Staatsblad 1993, nr. 714 - MvT, p. 7-8).  Hoewel de leden van de Raad van94

Toezicht op persoonlijke titel werden benoemd en zonder last en ruggespraak
dienden te handelen, kon het Ministerie de samenstelling van de Raad beïn-
vloeden, omdat de benoemingsbevoegdheid berustte bij het Ministerie.
  Tot slot kan naar voren worden gebracht, dat er nog onduidelijkheid was over
wat de "verantwoordelijkheid op hoofdlijnen" van de minister van OCenW voor
de IB-Groep in de praktijk precies betekende.

VI.4 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de periode
1988-1995

VI.4.1 Inleiding en toelichting bij het bepalen van de efficiëntie

In de loop van het bestaan van de Informatiseringsbank kreeg het streven naar
verhoging van de efficiëntie geleidelijk meer aandacht. Vergroting van de
efficiëntie was vervolgens ook een belangrijke overweging bij de verdere
verzelfstandiging per 1 januari 1994. Het ligt dan ook voor de hand om na te
gaan, of het werken met een managementcontract vanaf 1988 en vooral de
verdere verzelfstandiging tot zbo in 1994, inderdaad hebben geleid tot die
gewenste toename van de efficiëntie.
  Nu is het niet altijd gemakkelijk, om in de praktijk rechttoe-rechtaan de ont-
wikkeling van de efficiëntie te meten. Problemen kunnen zich bijvoorbeeld
voordoen omdat de specificaties van produkten veranderen, of omdat gegevens
niet op een uniforme wijze worden geregistreerd. Ten aanzien van de Informatise-
ringsbank en de IB-Groep deden zich in dit opzicht ook diverse problemen voor.95

Voor wat betreft de periode vanaf de verzelfstandiging tot zbo kan nog worden
gesteld, dat deze ten tijde van het onderzoek te kort was, om wezenlijke
veranderingen in efficiëntie vast te stellen. Zonder er hier verder op in te gaan,



       In het afzonderlijk verschenen, uitvoerige onderzoeksverslag over de IB-Groep96

wordt nader ingegaan op de problemen rond het voor het onderzoek beschikbare cijferma-
teriaal. Opgemerkt kan nog worden dat ook binnen de IB-Groep werd gesignaleerd, dat
er onvoldoende zicht was op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie (zie Reorgani-
satieplan +, mei 1995, p. 5). Eén van de doelstellingen van de in het najaar van 1995 te
realiseren reorganisatie was dan ook, te komen tot betere meetinstrumenten, produktie-
normen en kwaliteitseisen.

       De totale produktiviteit is gelijk aan de totale produktie gedeeld door de totale inzet97

van middelen, oftewel de kosten (zie ook Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitga-
ven, 1995, pp. 61-62). De arbeidsproduktiviteit is gelijk aan de totale produktie (gemeten
met een maatstaf die de omvang of waarde van de produktie uitdrukt) gedeeld door het
aantal bestede arbeidsjaren. De arbeidsproduktiviteit kan sneller stijgen dan de totale
produktiviteit. Door de inzet van meer materieel, bijvoorbeeld computers, kunnen de totale
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mag worden gesteld dat ook voor de daaraan voorafgaande jaren gold, dat de
gegevens soms onvergelijkbaar, of in sterke mate onvolledig waren.  Dat neemt96

niet weg, dat uit de beschikbare gegevens met enige voorzichtigheid een globaal
beeld kon worden afgeleid van de ontwikkeling van de efficiëntie.
  De met de verzelfstandiging eveneens nagestreefde toename van de effectiviteit
blijft hier geheel buiten beschouwing, omdat een goede vaststelling daarvan ook
onderzoek zou vergen onder de klanten van de IB-Groep en daarmee het bestek
van dit onderzoek te buiten gaat. Bovendien zou het begrip effectiviteit eerst
geoperationaliseerd moeten worden, zodat duidelijk is wat er precies onder wordt
verstaan.
  De prestaties van een organisatie zijn te bepalen aan de hand van bijvoorbeeld
de verrichte activiteiten, de geleverde hoeveelheden produkten en de kwaliteit van
die produkten. Naast de produkten, die in meerdere of mindere mate tastbaar
kunnen zijn, spelen ook de kosten een belangrijke rol. Vanwege de in dit hoofd-
stuk en in de hoofdstukken VII en VIII te bepalen ontwikkeling van de efficiëntie
van de verzelfstandigde organisaties, wordt kort ingegaan op enkele problemen
die zich hierbij in de praktijk kunnen voordoen.
  De begrippen efficiëntie en produktiviteit hebben beide betrekking op de
verhouding tussen (de kosten van) de ingezette hoeveelheden produktiemiddelen
en (de waarde van) de voortgebrachte hoeveelheden produkt. In beide gevallen
gaat het om het aan elkaar relateren van de gegevens omtrent de inputs (dat wil
zeggen: de ingezette produktiemiddelen, of de in geld uitgedrukte waarde ervan)
en de daarmee gerealiseerde outputs (de voortgebrachte hoeveelheden produkten,
of de in geld uitgedrukte waarde ervan). Bij het begrip produktiviteit staan de
outputs in de teller en de inputs in de noemer, terwijl dit bij het begrip efficiëntie
omgekeerd is (zie ook Horngren c.s., 1994, pp. 237-238 en 771-780 en Sudit,
1996, pp. 13-32). Het begrip produktiviteit geeft weer, hoeveel eenheden produkt
(of de in geld uitgedrukte waarde ervan) kunnen worden voortgebracht met een
bepaalde hoeveelheid produktiemiddelen.  Met het begrip effi97



kosten van de organisatie gelijk blijven, terwijl het aantal ingezette arbeidsjaren (en de
kosten ervan) daalt. Ook door de inzet van hoger gekwalificeerd personeel kunnen de
totale kosten van de organisatie gelijk blijven, terwijl het ingezette aantal arbeidsjaren
daalt. 

       Terzijde kan hier kort worden ingegaan op mogelijke problemen bij de bepaling van98

het effect van automatisering op de ontwikkeling van de produktiviteit en efficiëntie van
een organisatie. Volgens verschillende auteurs kan het vele jaren duren, voordat de in-
troductie en uitbreiding van investeringen in computers/automatisering daadwerkelijk
leiden tot een sterke toename van de produktiviteit of efficiëntie. Dit kan een gevolg zijn
van bijvoorbeeld het feit, dat de computers aanvankelijk slechts worden ingezet ter
vereenvoudiging of versnelling van het bestaande produktieproces, terwijl een optimaal
gebruik van de computers misschien een geheel nieuwe inrichting ("redesign") van het
produktieproces zou vergen (zie bijvoorbeeld Milgrom en Roberts, 1990, pp. 511-516 en
526-527; David, 1991, pp. 315-318 en 334-337). Zonder er hier uitgebreid op in te gaan,
kan nog naar voren worden gebracht dat sommige auteurs erop wijzen dat het niet alleen
op het niveau van de afzonderlijke organisatie, maar vooral op een geaggregeerd niveau
(zoals een bedrijfstak of een land) moeilijk is om de effecten op de produktiviteit vast te
stellen van investeringen in computers. Bij het gebruik van computers zou zich bijvoor-
beeld een toename in de kwaliteit van de produktie kunnen voordoen, die niet of onvol-
doende wordt geregistreerd (en die misschien ook moeilijk te meten is). Dit kan leiden tot
een onderschatting van de feitelijke toename van de efficiëntie na investeringen in compu-
ters en meer algemeen informatietechnologie (zie bijvoorbeeld Gordon en
Baily, 1991, pp. 188-189; Petit, 1991, pp. 207-209 en 212-214; Griliches, 1994, pp. 10-
13; zie overigens ook: Brynjolfsson en Hitt, 1993, pp. 12-13 en 16-17).

       Idealiter worden niet de arbeidskosten als wegingscoëfficiënt gehanteerd, maar de99

marginale kosten. In de praktijk zouden de marginale kosten benaderd kunnen worden
door te werken met de variabele kosten per eenheid. De variabele kosten per eenheid
worden vervolgens vaak geoperationaliseerd tot de arbeidskosten per eenheid produkt.

136

ciëntie worden (de kosten van) de per eenheid eindprodukt ingezette produk-
tiemiddelen aangegeven.98

  Als een organisatie meerdere produkten produceert en meerdere produktiemid-
delen inzet, is het bepalen van de totale omvang van de produktie en de totale
inzet van produktiemiddelen dikwijls niet eenvoudig. Zonder hier nader in te gaan
op die complicaties en andere mogelijkheden om ze op te lossen, kan worden
gesteld dat de totale kosten (op reële basis, dat wil zeggen na correctie voor
eventuele inflatie) kunnen worden beschouwd als een maatstaf voor de omvang
van de ingezette produktiemiddelen. De totale produktie van de organisatie,
uitgedrukt in één indicator, kan in principe worden bepaald door een "gewogen
som" van de produktie van de afzonderlijke produkten te berekenen. Daarbij
kunnen in de praktijk bijvoorbeeld de gemiddelde arbeidskosten per produkt
dienen als wegingscoëfficiënt (zie onder meer Instituut voor Onderzoek van Over-
heidsuitgaven, 1995, pp. 16-20 en 30).99
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  Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven stelt dat, indien de eind-
produkten van een organisatie niet goed meetbaar zijn, kan worden uitgeweken
naar andere indicatoren die een duidelijk relatie hebben met de prestaties van die
organisatie. Er zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van procesin-
dicatoren (dus indicatoren die betrekking hebben op de "throughputs"), of van
gegevens omtrent "tussenprodukten". Ook in dat geval moeten voor de bepaling
van de (totale) efficiëntie of produktiviteit van een organisatie, dus de nodige
basisgegevens beschikbaar zijn. Overigens mag worden gesteld dat de meeste
produkten van de IB-Groep en van de in de hoofdstukken VII en VII aan de orde
komende organisaties, goed meetbaar zijn.
  De produktiviteit kan veranderen ten gevolge van veranderingen in de ingezette
technologie, de schaal van de produktie, of de wijze van organisatie van de
produktie. De afzonderlijke invloed van elk van deze componenten op de totale
produktiviteitsontwikkeling is moeilijk te bepalen. Het is ook van belang te besef-
fen, dat de produktiviteit slechts één aspect weergeeft van de door een organisatie
geleverde prestaties. Alleen de relatie tussen inzet van produktiemiddelen en de
hoeveelheden eindprodukt wordt gemeten; kwaliteitsaspecten blijven buiten
beschouwing, evenals de uiteindelijke effecten van de geproduceerde produkten.
Als het gaat om kwaliteitsaspecten, kan bij de IB-Groep bijvoorbeeld worden
gedacht aan zaken als tijdigheid (afhandelingstermijn voor aanvragen), juistheid
(is op basis van de verstrekte gegevens een juiste beslissing genomen?) en begrij-
pelijkheid (van formulieren en toelichtingen daarbij).
  De ontwikkeling van de totale produktie heeft een kwantitatieve en een
kwalitatieve component. De efficiëntie (of produktiviteit) heeft veelal enkel
betrekking op de kwantitatieve component, dat wil zeggen op het produktie-
volume, of de (voor inflatie gecorrigeerde) waarde van het produktievolume (zie
bijvoorbeeld Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, 1995, pp. 20-



       De kwaliteit van produkten kan voor een deel worden verwerkt in de meting van100

de kwantiteit, door vanwege het verschil in kosten bij de produktie aan "hoogwaardige"
produkten een groter gewicht in de totale produktie toe te kennen dan aan "laagwaardige"
produkten. Als de verhouding tussen hoog- en laagwaardige produkten weinig varieert,
kan ook worden volstaan met de meting van de gezamenlijke produktie. Het Instituut voor
Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) stelt, dat bij externe rapportage met name de
inzichtelijkheid en eenvoud van de produktiemeting belangrijk zijn. Daartoe kan bij-
voorbeeld worden gewerkt met één samenvattend produktiviteitskengetal. Voor een
vollediger inzicht en voor intern gebruik in een organisatie, zullen meer gedetailleerde
gegevens per produkt of per groep van produkten nodig zijn. Als wordt gewerkt met een
relatief eenvoudige, enkel op de hoeveelheden eindprodukten gebaseerde efficiëntiemaat-
staf, kunnen eventueel andere prestatie-indicatoren worden toegevoegd, bijvoorbeeld
indicatoren van de kwaliteit, om een bredere en meer volledige indruk te krijgen van de
prestaties (Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, 1995, pp. 16-17 en pp. 73-
76).
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23).  De in dit hoofdstuk en in de hoofdstukken VII en VIII gehanteerde100

efficiëntiemaatstaf, richt zich ook uitsluitend op de kwantitatieve ontwikkelingen.

VI.4.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie in de
periode 1989-1994

Na de technische uiteenzetting over het begrip efficiëntie in paragraaf VI.4.1,
gaat in deze paragraaf de aandacht uit naar de ontwikkeling van de produktie van
de Informatiseringsbank en de IB-Groep. Zowel de periode van interne als externe
verzelfstandiging worden hier in de beschouwing betrokken.
  Behalve door de ontwikkeling van de kosten, wordt de efficiëntie bepaald door
de ontwikkeling van de hoeveelheden produkten. Zoals al werd aangegeven,
waren de voor het onderzoek beschikbare gegevens over de produktie onvolledig.
In tabel VI.1 zijn voor de periode 1989-1993 enkele algemene gegevens opgeno-
men, die een indicatie geven van de activiteiten en produktie van de gehele
Informatiseringsbank. Tabel VI.2 bevat enige specifieke gegevens over de
ontwikkeling van verschillende onderdelen van de produktie. De gegevens in de
beide tabellen verschaffen een globaal beeld van de ontwikkeling van de activi-
teiten bij de Informatiseringsbank/IB-Groep en kunnen worden beschouwd als
indicatoren voor de ontwikkeling van de produktie. Gegevens over zuivere
produktievariabelen - en dan ook nog over de volledige reeks van beschouwde
jaren - waren niet beschikbaar.



       Bij de wijzigingen in de gegevensstromen ging het er bijvoorbeeld om, dat allerlei101

gegevens niet meer rechtstreeks worden geleverd door de klant, maar op een andere wijze,
bijvoorbeeld door middel van geautomatiseerde gegevensuitwisseling met scholen en
belastingdienst. Dergelijke nieuwe gegevensstromen blijken niet uit de in de tabellen VI.1
en VI.2 vermelde produktiecijfers.
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Tabel VI.1 Enkele kengetallen omtrent de activiteiten van de Informati-
seringsbank/IB-Groep, 1989-1994 

produktie-indicator 1989 1991 1993 1994*)

totale aantal klanten (in miljoenen)    3,5    3,5    3,5

aantal relaties Studiefinanciering (in miljoe-    2    2    2
nen)

totaal uitgekeerd bedrag ("programma-    5,3    5,6    5,2    5,3
uitgaven"; in miljarden ƒ)

totaal bedrag aan inningen (in miljarden ƒ)    1,6    1,1    1,4    1,6

aantal telefonische contacten (excl. Steunpun- 721.000 609.000 652.000
ten**)

aantal binnengekomen poststukken (in miljoe-    5    4,9    4,7    4,5
nen)

aantal uitgaande poststukken (in miljoenen;    3,4    4,7    6,8   11,0
excl. Rijks Computer Centrum - RCC)

Bron: Jaarlijkse rapportages Informatiseringsbank 1989-1993 (rapportage aan Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen); Statistisch zakboek Informatiseringsbank/IB-Groep 1990-1994;
jaarverslag 1994 IB-Groep

*) Voor enige van de indicatoren waren voor 1994 geen gegevens beschikbaar; deze laten zich
ook niet reconstrueren uit de wel beschikbare gegevens.

**) Het aantal telefonische contacten met de Steunpunten bedroeg in de jaren 1992-1994 circa 1
miljoen per jaar; het aantal personen dat de Steunpunten bezocht liep in deze periode iets terug,
nl. van 275.000 in 1992 tot 257.000 in 1994.

In de praktijk beïnvloedden allerlei, soms tegengesteld werkende krachten de
ontwikkeling van de omvang van de produktie van de Informatiseringsbank/IB-
Groep. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden de voortgaande automatisering,
veranderingen in wetten en regelgeving (waardoor taken en produkten meer of
minder arbeidstijd gingen vergen), veranderingen in kwaliteitseisen (zoals het
maximaal toegestane percentage fouten bij de afhandeling) en wijzigingen in de
noodzakelijke gegevensstromen.  De per 1 augustus 1993 voor studenten in het101

universitair en hoger beroepsonderwijs ingevoerde controle op de studievoort-
gang, is een voorbeeld van een verandering in de regelgeving op het gebied van
de studiefinanciering. Duidelijk is dat het aantal voor een bepaalde hoeveelheid
eindprodukten te verrichten handelingen en de ervoor benodigde arbeidstijd
konden af- of toenemen, zonder dat het uiteindelijke aantal eindprodukten ook
veranderde.



140

Tabel VI.2 Globale ontwikkeling in enkele belangrijke produktie-indicatoren
van de Informatiseringsbank/IB-Groep, 1989-1994*)

activiteit/produktie-indicator   1989   1991   1994

aantal behandelde bezwaarschriften  46.000  52.000  48.000

aantal behandelde beroepszaken    4.000    5.000    3.000

aantal examenkandidaten 332.000 265.000 293.000

aantal aanmeldingen w.o.  53.000  56.000  40.000**)

aantal aanmeldingen h.b.o. 113.000 117.000  81.000**)

totaal aantal ingeschreven studenten 400.000 462.000 459.000

aantal toekenningen studiefinanciering 554.000 583.000 590.000
(gemiddelde aantallen per maand in desbe-
treffende jaar)

aantal beroepen op hardheidsclausule studiefi-  12.000  12.000  11.000
nanciering wegens weigerachtige ouders, e.d.

aantal debiteuren studiefinanciering (gemiddelde 373.000 327.000
per jaar; kort- en langlopende schulden)

aantal toekenningen tegemoetkoming studiekos- 380.000 325.000 203.000
ten

aantal inschrijvingen i.v.m. lesgeld 560.000 511.000 493.000

aantal dwangbevelen les- en cursusgelden  20.000  18.000  18.000

aantal uitkeringen onderwijspersoneel  21.000  28.000  32.000
Bron: Jaarlijkse rapportages Informatiseringsbank 1989-1993 (rapportage aan Ministerie van

Onderwijs en Wetenschappen); Statistisch zakboek Informatiseringsbank/IB-Groep 1990-1994;
jaarverslagen produktgroepen IB-Groep (1994) en Jaarverslag 1994 IB-Groep

*) Diverse van de in deze tabel vermelde gegevens hebben betrekking op school- of studiejaren;
het bijvoorbeeld voor 1991 vermelde gegeven geldt dan in feite voor het school-/
studiejaar 1991/1992.

**) Procedures inschrijving gewijzigd in studiejaar 1994/1995; gegevens 1993/1994 (bij ongewij-
zigde procedure): aanmeldingen w.o. 50.000, aanmeldingen h.b.o. 111.000.

Voor het bepalen van de efficiëntie zijn gegevens nodig omtrent (aantallen en/of
waarde) van de inputs en outputs. Hoewel het zinvol is daarnaast een goed inzicht
te hebben in allerlei kwalitatieve ontwikkelingen, is dat niet essentieel als wordt
gewerkt met een eenvoudige efficiëntiemaatstaf. Met inachtneming van de
beperkingen ervan, kan hier dan ook worden gewerkt met de in de tabellen VI.1
en VI.2 vermelde gegevens.
  De gegevens in tabel VI.1 geven onder meer aan, dat in totaliteit het aantal
"klanten" van de Informatiseringsbank in de periode 1989-1993 op een constant
niveau lag. In de uitgekeerde en geïnde bedragen en in het aantal telefonische
contacten zaten enige schommelingen. Voor wat betreft de geïnde bedragen was
dat mede een gevolg van de nu en dan - onder meer in 1994 - gevoerde acties,



       Diverse van de in de jaarlijkse rapportages aan het ministerie van Onderwijs en102

Wetenschappen vermelde produktie-indicatoren van de organisatie-eenheden, werden
slechts één of enkele keren opgenomen, zodat niet was vast te stellen hoe de waarde van
deze indicatoren zich in de loop van de tijd ontwikkelde. De verbrokkelde gegevens
omtrent de aantallen die verder nog beschikbaar kwamen (onder meer ook in het Statis-
tisch zakboek van de Informatiseringsbank/IB-Groep), lijken het hier geschetste beeld van
een lichte daling van de aantallen echter in hoofdlijnen te bevestigen. Maar dat geldt niet
in alle gevallen. Bijvoorbeeld in de aantallen door de produktgroep Studiefinanciering ver-
werkte standaardformulieren studiefinanciering trad tussen 1989 en 1991 een forse
toename op.
  Vervolgens kan hierbij overigens nog worden opgemerkt dat deze aantallen formulieren
(evenals bijvoorbeeld het aantal uitgaande poststukken) niet alles zeggen, omdat ze ten
gevolge van bijvoorbeeld automatisering soms met vrij weinig arbeidsinzet te verwerken
waren. In het jaarverslag 1994 (p. 6) van de produktgroep Studiefinanciering werd
bijvoorbeeld gesproken over het inzetten van een "optische lezer", wat in 1994 leidde tot
een beperking van het aantal handmatig te verwerken formulieren met circa 300.000 stuks.
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waarbij de studieschuld "met korting" voortijdig kon worden afgelost. Na een
piek in 1989 (en 1990) daalde het aantal binnengekomen poststukken enigszins.
Het aantal uitgaande poststukken nam in de loop der jaren zeer sterk toe, met
name ook bij de produktgroep Studiefinanciering (mede omdat bijvoorbeeld met
grotere regelmaat informatiebulletins aan de klanten werden toegezonden).
  Tabel VI.2 geeft enig inzicht in de ontwikkeling van enkele specifieke activi-
teiten van de Informatiseringsbank. Gegevens over bijvoorbeeld de aantallen
binnenkomende en verzonden formulieren, kwaliteitsaspecten van de produkten
en de nieuwe informatiestromen (zoals geautomatiseerde gegevensuitwisseling met
scholen en belastingdienst) zijn niet opgenomen in tabel VI.2, omdat deze slechts
beperkt of niet beschikbaar waren.
  Bij elkaar genomen geven de tabellen VI.1 en VI.2 een indicatie van de omvang
van de activiteiten en produktie van de Informatiseringsbank/IB-Groep.
Voor de meeste van de in tabel VI.2 opgenomen produktie-indicatoren geldt, dat
in de periode 1989-1994 per saldo sprake was van ongeveer stabiele of dalende
aantallen.  Alle voorzichtigheid en nuancering in het oog houdend leidt dit tot102

de conclusie, dat de totale produktie bij de Informatiseringsbank/IB-Groep in
1994 kleiner was dan eind jaren tachtig en begin jaren negentig.

VI.4.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Het aantal vaste medewerkers (uitgedrukt in volledige arbeidsplaatsen/full time
equivalenten - fte) nam toe van circa 740 in 1988 tot circa 1260 begin 1995. Deze
toename is mede een gevolg van het in 1994 in de IB-Groep opnemen van de
Steunpunten en de BV OV-Jaarkaart, met in totaal ongeveer 180 formatieplaatsen.



       Vanwege de grote problemen rond de uitvoering van de studiefinanciering en het103

opzetten en verbeteren van de Informatiseringsbank-organisatie, bedroegen de totale
apparaatskosten in 1988 circa ƒ 210 miljoen. De gegevens over 1988 blijven hier verder
buiten beschouwing.
  De nominale kostenbedragen, vermeld in bijlage VI.B, tabel VI.B.1, zijn omgerekend tot
reële bedragen op basis van het prijspeil 1989. Bij deze omrekening is gebruik gemaakt
van twee indexcijfers, te weten het prijsindexcijfer voor de materiële overheidsconsumptie
- onderdeel algemeen bestuur (C.B.S., Nationale Rekeningen - additionele informatie) en
het indexcijfer voor de ontwikkeling van de cao-/regelingslonen per week/maand in de
sector overheid - onderdeel openbaar bestuur, etc (zie C.B.S., Maandstatistiek van de prij-
zen, Sdu/uitgeverij/CBS-publikaties, Den Haag). Na herberekening ontstond op basis
1989=100 de volgende reeks voor het prijsindexcijfer voor de materiële overheids-
consumptie: 1990=102,5; 1991=104,8; 1992=106,7; 1993=108,9; 1994=110,5;
1995=113,6. De reeks indexcijfers voor de loonontwikkeling werd, wederom op basis
1989=100: 1990=104,1; 1991=107,3; 1992=110,5; 1993=113,6; 1994=114,3;
1995=115,5.
  De indexcijfers voor de loonontwikkeling zijn toegepast bij de herberekening van de post
"lonen en salarissen". De overige posten (dat wil zeggen: bedragen per hoofdkostensoort)
zijn herberekend op basis van het indexcijfer voor de materiële overheidsconsumptie.
  De in tabel VI.3 vermelde gegevens hebben een enigszins globaal karakter, omdat in
werkelijkheid geen sprake was van een precies gelijke loon- en prijsontwikkeling voor alle
verbruikte inputs en voor alle onderdelen binnen de overheidssector (vooral sinds de
introductie in 1993 van loononderhandelingen per sector van de overheid, was enig
uiteenlopen van de sectorale loonontwikkelingen mogelijk). Daarnaast moet erop worden
gewezen, dat in de hier gepresenteerde indexcijfers geen rekening is gehouden met de
zogenaamde incidentele loonontwikkeling, zoals jaarlijkse periodieken. Zou rekening
worden gehouden met een jaarlijkse incidentele loonstijging van 0,75% - conform het
bedrag dat de IB-Groep in 1995 vergoed kreeg van het Ministerie van OCenW -, dan
bedroeg de ontwikkeling van het gecombineerde indexcijfer voor de algemene loon-
ontwikkeling volgens het CBS en de incidentele loonstijging: 1989=100; 1990=104,9;
1991=108,9; 1992=113,0; 1993=117,0; 1994=118,6; 1995=120,7.
  Bij de IB-Groep werd in de praktijk per jaar een gemiddelde incidentele loonstijging
begroot van circa 1% vanwege jaarlijkse periodieken, e.d. Voor de goede orde kan erop
worden gewezen, dat niet zonder meer vaststaat in welke mate de ontwikkeling van de post
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Het aantal vaste formatieplaatsen bij de "oude" organisatie (dus excl. Steunpunten
en BV OV-Jaarkaart) steeg in deze periode dus van circa 740 tot 1.080.
  De oprichting van de Informatiseringsbank in 1988 betekende, dat de organisatie
ook voor wat betreft de ondersteunende diensten min of meer zelfstandig diende
te gaan functioneren. Het aantal stafmedewerkers nam in de loop der jaren dan
ook fors toe. De tot juli 1988 in Groningen gevestigde organisatie-eenheden van
het Ministerie van O&W (Centrale Directies), konden en moesten steeds een
beroep doen op ondersteuning vanuit het Ministerie van O&W.
  In tabel VI.3 zijn de jaarlijkse apparaatskosten weergegeven op basis van het
prijspeil 1989 (zie voor de oorspronkelijke, nominale gegevens bijlage VI.B, tabel
VI.B.1).103



incidenteel beheersbaar was voor de directie van de IB-Groep. In principe voerde de
directie van de IB-Groep zelfstandig overleg met de vakorganisaties over de loonontwik-
keling en andere arbeidsvoorwaarden. Maar onduidelijk was, in hoeverre de IB-Groep in
de praktijk de mogelijkheid had om af te wijken van landelijke afspraken omtrent het loon-
beleid bij de rijksoverheid. Er kan in elk geval worden vastgesteld, dat een werkelijke
incidentele loonstijging die de 0,75% per jaar te boven ging, het effect van personeelsre-
ducties en/of stijgingen van de produktiviteit (ten dele) teniet kon doen.

       Een systeem van verslaggeving dat uitsluitend gebaseerd is op de geldstromen in104

een bepaald jaar, wordt aangeduid als een kasstelsel (Aukes, 1996, p. 47). De uitgaven en
ontvangsten worden verantwoord in de periode waarin ze daadwerkelijk plaatsvinden,
ongeacht de vraag in welke periode de ermee verbonden vruchten werden genoten, resp.
inspanningen werden verricht. Bij een baten-lastenstelsel worden de baten en lasten zoveel
mogelijk toegerekend aan de periode waarop ze werkelijk betrekking hebben. Een in het
jaar x voor ƒ 1.000,- aangeschafte machine, die in vijf jaren tijd lineair wordt afgeschre-
ven, komt in het kasstelsel voor de volledige ƒ 1.000,- ten laste
van het jaar x. In het baten-lastenstelsel leidt deze machine gedurende de vijf jaren na de
aanschaf tot jaarlijkse lasten van ƒ 200,- en tot balanswaarden van resp. ƒ 800,-, ƒ 600,-,
ƒ 400,-, ƒ 200,- en ƒ 0,-.
  Het feit dat bij de IB-Groep het totale budget voor 1994 net onder dat voor 1993 lag en
daarmee goed aansloot bij de voorgaande jaren, moet geacht worden te berusten op toeval,
omdat investeringen in activa vanaf 1994 grotendeels geactiveerd werden.
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  Tabel VI.3 geeft aan, dat de apparaatskosten in de jaren 1989 t/m 1991 toena-
men en vervolgens daalden in 1992 t/m 1994. De daling in apparaatskosten vanaf
1992 laat zich onder meer verklaren uit het feit, dat met een belangrijke externe
leverancier een voordeliger contract kon worden afgesloten. Daarnaast liepen, na
de opbouwfase, vanaf 1992 de investeringen in automatiseringsapparatuur terug.
  De kosten van de BV OV-Jaarkaart en de Steunpunten zijn in tabel VI.3 zo
volledig mogelijk buiten beschouwing gelaten. Benadrukt moet echter worden,
dat de in tabel VI. 3 gegeven totale apparaatskosten voor de jaren 1989 t/m 1993
niet goed te vergelijken zijn met die voor 1994, Dit is een gevolg van de over-
gang van het kas- naar het baten-lastenstelsel. In tabel VI.3 zijn de gegevens voor
1994 dan ook cursief vermeld.104

  Om een goed beeld te krijgen van de totale personeelskosten, vond op basis van
de beschikbare gegevens en in overleg met de IB-Groep, een herberekening en
een zekere "herrubricering" van kostencategorieën plaats. De post "interne en
externe" personeelskosten geeft een zo volledig mogelijk beeld van de totale
personeelskosten van de Informatiseringsbank/IB-Groep, dat wil zeggen van alle
kosten van vast en tijdelijk personeel, uitzend- en externe krachten en bijkomende
personeelskosten (zoals vergoedingen voor reiskosten en opleidingen).
  De totale personeelskosten, excl. Steunpunten en OV-Jaarkaart, namen op reële
basis toe van in totaliteit bijna ƒ 77 miljoen in 1989 tot ruim ƒ 83 miljoen in
1994. De reële stijging van de totale personeelskosten bedroeg in deze periode



       Hierbij is dus, uitgaande van 1989=100, voor 1994 gewerkt met een stand van het105

indexcijfer van 118,6. Zie ook voetnoot 103, waarin de omrekening van de nominale
kostenbedragen naar reële bedragen wordt toegelicht.

       Voor de goede orde moet worden benadrukt, dat de hier vermelde percentages een106

gevolg kunnen zijn van zowel hoeveelheidsontwikkelingen (veranderingen in aantallen
werknemers) als prijsontwikkelingen (veranderingen in de hoogte van de reële loonkosten,
bijvoorbeeld ten gevolge van hogere inschaling van werknemers). Zoals al werd aangege-
ven, zijn de in tabel VI.3 vermelde bedragen gecorrigeerd voor algemene salarisstijgingen.

144

dus bijna 8%. In de periode 1989-1993 waren de totale personeelskosten overi-
gens min of meer stabiel; vooral in 1994 trad een sterke toename op.
  De totale "interne" personeelskosten (de post "lonen en salarissen" in tabel VI.3)
namen in de periode 1989-1994 reëel gezien toe van ƒ 45,6 miljoen tot ƒ 62,1
miljoen, een stijging met ruim 36%. Als bij de berekening van de reële loonkos-
ten zou worden gewerkt met een indexcijfer, waarin de algemene salarisstijgingen
èn een incidentele jaarlijkse loonstijging van 0,75% zijn verwerkt, dan zouden
voor 1995 de reële "interne" personeelskosten ƒ 59,9 miljoen bedragen.  Ten105

opzichte van 1989 zou de toename dan ruim 31% bedragen.
  Ongeacht het indexcijfer dat wordt gehanteerd, mag worden geconcludeerd dat
procentueel gezien de interne personeelskosten veel sterker stegen dan de totale
personeelskosten.  Dit is enerzijds een gevolg van het feit dat de interne perso-106

neelskosten vrijwel van jaar tot jaar stegen, vooral ten gevolge van de uitbreiding
van het aantal personeelsleden in vaste dienst en op contractbasis.
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Tabel VI. 3 Verloop totale apparaatskosten en enkele componenten
("hoofdkostensoorten") daarin bij de Informatise-
ringsbank/IB-Groep in de periode 1989-1994, excl. Steun-
punten en BV OV-Jaarkaart; op basis prijspeil 1989; alle
bedragen x ƒ 1 miljoen*)

1989 1990 1991 1992 1993 1994*)

lonen en salarissen  45,6  47,5  53,9  56,9  56,7  62,1

opleid./overige personeelskosten   3,3   4,9   2,5   2,9   2,8   3,7

uitzendkrachten   3,3   5,6   7,9   6,7   9,7  10,6

extern personeel  24,6  16,7  12,6   8,2   7,6   7,0

- totaal interne en externe perso-  76,8  74,7  76,9  74,7  76,8  83,4
neelskosten

automatisering (grotendeels investe-  47,5  47,1  50,8  48,7  31,7  14,8
ringen + extern rekencentrum)**)

gebouwen en bedrijfsv. (repro,   7,6  12,6  12,5   8,5   7,2   7,2
kantoorvoorzieningen)

diverse bedrijfskosten (waaronder  14,2  16,7  13,9  18,9  24,1  21,8
porti, drukwerk en telecommunica-
tie)

betalingsverkeer   0   0   1,7   2,4   2,2   1,8

afschrijvingskosten vaste activa   9,0

- totaal apparaatskosten 146,1 151,1 155,8 153,2 142,0 138,0
Bron: administratie Informatiseringsbank (1989 t/m 1991); IB-Groep, Budgetafspraken 1995, 1995,

Investeringsplan 1995, oktober 1994
*) De totale apparaatskosten voor 1994 zijn cursief vermeld, omdat ze in feite niet vergelijkbaar

waren met de bedragen voor de periode 1989 t/m 1993. Dit is een gevolg van het feit dat vanaf
1 januari 1994 werd gewerkt met het baten-lastenstelsel, in plaats van het kasstelsel. De
overgang naar het baten-lastenstelsel betekende, dat de in vaste activa geïnvesteerde bedragen
vanaf 1994 geen deel meer uitmaakten van de jaarlijkse apparaatskosten; daarvoor in de plaats
werd een post afschrijvingskosten opgenomen in de apparaatskosten. Onbekend is, in hoeverre
het voor 1994 vermelde bedrag aan afschrijvingskosten nauwkeurig gebaseerd was op het
verloop van de investeringen in voorgaande jaren en de voor de activa gehanteerde levensduur.

**) In 1993 werden de uitgaven voor het externe rekencentrum meer dan gehalveerd ten opzichte
van 1992. De eigen investeringen in automatiseringsapparatuur namen in 1993 toe ten opzichte
van 1992 en lagen op het niveau van 1990 en 1991.

Anderzijds lagen vanaf 1992 de jaarlijkse uitgaven aan externe en uitzendkrachten
gemiddeld op een wat lager niveau dan in de voorgaande jaren. Er waren geen
gegevens beschikbaar over de personeelskosten per produkt en de ontwikkelingen
hierin.



       Zoals al eerder werd aangegeven, nam het door het C.B.S. berekende indexcijfer107

voor de ontwikkeling van de cao-/regelingslonen in de overheidssector - onderdeel open-
baar bestuur, etc, op basis van 1989=100 toe tot 114,4 in 1994. Volgens dat indexcijfer
bedroeg de loonstijging in de periode 1989 t/m 1994 dus 14,4%. Wordt ook rekening
gehouden met een gemiddelde incidentele loonstijging van 0,75% per jaar, dan bedroeg
het indexcijfer voor de loonontwikkeling in 1994 118,6 (1989=100).
  Voor wat betreft de IB-Groep moet erop worden gewezen dat deze organisatie gemiddeld
genomen een vrij jong personeelsbestand had, waardoor relatief veel werknemers jaarlijks
nog een periodieke salarisverhoging ontvingen. De gemiddelde leeftijd bedroeg in 1993 en
1994 35 jaar. In 1993 was 61,4% van het totale aantal werknemers jonger dan 36 jaar
(Informatiseringsbank, Sociaal Jaarverslag Informatiseringsbank 1993, Groningen, 1994,
p. 18 en Jaarverslag 1994, p. 8).

       In 1990 was 38,9% van de werknemers ingedeeld in BBRA-schaal 6 of lager,108

49,9% in de schalen 7 t/m 9 en 11,2% in de schalen 10 en hoger. Deze percentages
bedroegen in 1994 resp. 27,2%, 58,2% en 14,6% (zie Statistische zakboeken Informati-
seringsbank/IB-Groep 1990, 1993 en 1994, resp. p. 8, p. 49 en p. 49). De gegevens voor
1994 zijn inclusief de werknemers bij de Steunpunten en de BV OV-Jaarkaart. De toevoe-
ging van de Steunpunten en de BV OV-Jaarkaart aan de IB-Groep in 1994 heeft hier
waarschijnlijk geen rol van betekenis gespeeld, want het beeld voor 1994 wijkt niet sterk
af van dat voor 1993.

       Hierbij moet echter worden herhaald, dat vanwege de overgang naar het baten-109

lastenstelsel de gegevens voor 1994 in feite niet vergelijkbaar waren met die voor 1989.
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  De gemiddelde loonontwikkeling per werknemer week niet af van die voor de
rijksoverheid (zie ook Algemene Rekenkamer, 1995, deel 3 - p. 48).  Wel kan107

erop worden gewezen, dat het salarisniveau waarop werknemers die bij de
Informatiseringsbank/IB-Groep werden ingeschaald, gemiddeld toenam in de
periode 1990-1994. Dat zou in elk geval op langere termijn leiden tot hogere
gemiddelde personeelskosten.108

  Uit tabel VI.3 komt duidelijk naar voren, dat de totale personeelskosten in de
periode 1989-1994 per saldo fors toenamen. De toename deed zich vooral voor in
1994. De stijging in de totale personeelskosten trad vrijwel volledig op bij de
interne personeelskosten.

Rekening houdend met de inflatie lagen de totale apparaatskosten, excl. Steun-
punten en BV OV-Jaarkaart, in 1994 ruim 5% onder het niveau van 1989.  Ten109

opzichte van voorgaande jaren waren vooral de kosten van automatisering in 1994
veel lager, ten dele vanwege de verandering in de verslagleggingsgrondslag.
  Voor de bepaling van de ontwikkeling van de efficiëntie moeten de inputs
worden gerelateerd aan de outputs. Zo ontstaat een beeld (van de kosten) van de
per eenheid eindprodukt ingezette produktiemiddelen.
  In paragraaf VI.4.2 werd op basis van de beschikbare gegevens geconstateerd,
dat getalsmatig gezien in de periode 1989-1994 enige daling optrad in de produk-



147

tie. Gegevens omtrent de geldelijke waarde van de produktie ontbraken. Omdat
ook geen concrete gegevens beschikbaar waren omtrent de betekenis die
veranderingen in het produktieproces van de Informatiseringsbank/IB-Groep
hadden voor bijvoorbeeld de per eenheid produkt benodigde arbeidstijd, moet
hier worden volstaan met de constatering dat diverse, soms qua effect tegengesteld
werkende, kwalitatieve aspecten van invloed geweest kunnen zijn op de ontwikke-
ling van de omvang van de produktie.
  De beschikbare gegevens duiden op een daling van de produktie en een, wellicht
iets geringere, daling van de apparaatskosten. Op basis hiervan moet worden
geconstateerd, dat de efficiëntie van de Informatiseringsbank/IB-Groep in de
periode 1989-1994 ongeveer gelijk bleef of licht terugliep.
  Bij de berekening van de arbeidsproduktiviteit worden de totale personeelskosten
gerelateerd aan de totale produktie. Met name ten gevolge van de grote uitgaven
voor automatisering, zou voor de Informatiseringsbank/IB-Groep een toename
van de arbeidsproduktiviteit in de lijn der verwachting kunnen liggen. Maar de
beschikbare gegevens duiden erop dat in de praktijk - wederom uitsluitend bezien
naar de aantallen produkten - veeleer sprake was van een enigszins dalende
arbeidsproduktiviteit. Want de totale produktie daalde waarschijnlijk enigszins,
terwijl de personeelsomvang en de personeelskosten stegen. Deze ontwikkeling
van de arbeidsproduktiviteit zal in de praktijk mede een gevolg zijn geweest van
de toename van de hoeveelheid indirect personeel en van eventuele veranderingen
in de produktieprocessen.

VI.4.4 De verhouding tussen de aantallen direct en indirect personeel

Het totale personeelsbestand van een organisatie kan in principe worden verdeeld
in zogenaamd direct en indirect personeel. Direct personeel werkt rechtstreeks aan
de eindprodukten van de organisatie. Het indirecte personeel (de "overhead")
verricht leidinggevende en ondersteunende taken. Deze scheiding in direct en
indirect personeel heeft soms een geforceerd karakter, bijvoorbeeld omdat
bepaalde personen zowel directe als indirecte taken verrichten. Uiteraard kan ook
niet worden gesteld, dat het indirecte personeel niet van belang is voor de door
een organisatie gerealiseerde produktie. Want zonder dit indirecte personeel
zouden de directe medewerkers waarschijnlijk niet kunnen functioneren. Boven-
dien kan een toename van de produktiviteit van de directe personeelsleden mede
toe te schrijven zijn aan activiteiten van indirecte medewerkers (bijvoorbeeld op
het gebied van de automatisering). Toch wordt de verhouding tussen de aantallen
directe en indirecte medewerkers soms gezien als een (indirecte) indicatie van de
efficiëntie van een organisatie. De gedachte hierachter is, dat een onder grote
druk van concurrentie werkende organisatie zo weinig mogelijk indirecte mede-
werkers zal willen inschakelen. De in de eindprodukten te verrekenen personeels-
kosten dalen dan, wat kan leiden tot een daling van de kostprijs van de eindpro-
dukten.



       Zie voor een nadere analyse het volledige onderzoeksverslag.110

       In het stagerapport Variabiliteit van de kosten, wordt vrij uitvoerig ingegaan op het111

onderscheid tussen de directe en indirecte personeelskosten. In het rapport wordt voor de
gehele IB-Groep (incl. Steunpunten) in 1994 het percentage produktiepersoneel (dwz.
direct personeel) geschat op 51,5%. De loonkosten, incl. bijkomende personeelskosten,
van het directe personeel (incl. Steunpunten) bedragen globaal 45% van de totale loon-
kosten van de IB-Groep. Worden de Steunpunten buiten beschouwing gelaten, dan ligt het
percentage direct personeel ruim onder de 50% (zie rapport Variabiliteit van de kosten,
stage-opdracht Economische faculteit Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de IB-
Groep - F&I/F, uitgevoerd door H. Bouwknegt en M. van Overeem; juli 1994, pp. 16-
18).
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  De totale personeelskosten van de IB-Groep zijn niet eenduidig te scheiden in
directe en indirecte personeelskosten, mede omdat in diverse onderdelen van de
organisatie geen "tijd werd geschreven", dat wil zeggen dat de besteding van de
arbeidstijd niet werd geregistreerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan
echter worden geconcludeerd, dat bij de Informatiseringsbank/IB-Groep zowel
absoluut als relatief gezien het aantal indirecte medewerkers vanaf 1989 sterk
toenam.  Dat was een gevolg van onder meer de opbouw van de diverse staf-110

functies en de sterke uitbreiding van het aantal eigen informaticamedewerkers (ter
vervanging van medewerkers van externe bedrijven).
  Behalve de medewerkers in ondersteunende directies, kan ook een beperkt deel
van de medewerkers in de produktgroepen worden beschouwd als indirect. Het
gaat hier om bijvoorbeeld leidinggevende, administratieve en secretariaatsmede-
werkers. Omdat geen tijd werd geschreven, was geen informatie beschikbaar over
de in de produktgroepen aan indirecte activiteiten bestede hoeveelheid arbeidstijd.
  Volgens schattingen van enkele leidinggevenden behoorde begin 1995 50 à 55%
van het totale aantal vaste en contractmedewerkers van de IB-Groep tot het
indirecte personeel.  Zonder dat de precieze ontwikkeling bekend is, mocht111

volgens betrokkenen worden geconcludeerd dat dit percentage vanaf 1988 fors
steeg.
  Volgens de plannen zou de in het najaar van 1995 bij de IB-Groep door te
voeren reorganisatie onder meer inhouden, dat diverse ondersteunende directies
werden samengevoegd tot één grote stafafdeling, het Facilitair Bedrijf. Mede ten
gevolge van deze reorganisatie zou het totale aantal directeuren binnen de IB-
Groep sterk teruglopen. Deze reorganisatie zou bovendien moeten leiden tot een
beperking van het aantal hiërarchische niveaus binnen de organisatie. Ook dat zou
leiden tot een daling van het aantal leidinggevenden. De plannen voor de reorga-
nisatie behelsden tevens, dat diverse medewerkers vanuit de ondersteunende
directies zouden worden overgeplaatst naar de drie resterende produktgroepen.
Hierdoor zou de centrale "overhead" dalen. Het is niet bekend, in hoeverre de



       Opgemerkt kan nog worden dat het in de bedoeling lag te vermijden, dat de112

reorganisatie zou leiden tot gedwongen ontslag van vast personeel. Wel waren er voorne-
mens, om in de jaren vanaf 1995 het totale personeelsbestand van de IB-Groep geleidelijk
enigszins in te krimpen, vooral door een beperking van het aantal indirecte medewerkers.
Voor de volledigheid kan nog worden gemeld, dat in het voorjaar van 1997 door de IB-
Groep een omvangrijke personeelsreductie werd aangekondigd (zie NRC Handelsblad, IB-
Groep: 300 banen schrappen, 14 april 1997).
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naar produktgroepen over te plaatsen medewerkers zich zouden gaan bezighouden
met directe produktie-activiteiten.112

VI.4.5 Ter afsluiting

Verschillende betrokkenen binnen de IB-Groep gaven aan dat, onder meer
vanwege de te realiseren bezuinigingen, ook zonder de verdere verzelfstandiging
enige druk tot verhoging van kwaliteit en efficiëntie zou hebben bestaan. Daarbij
kan er echter op worden gewezen, dat de te realiseren bezuinigingen niet geheel
los stonden van de verzelfstandiging. In elk geval leidde de verzelfstandiging tot
een versterking van ontwikkelingen die in de organisatie gaande waren, zoals het
vergroten van kostenbewustzijn, verbeteren van de financieel-economische
informatie en verhogen van de kwaliteit en klantgerichtheid. De diverse ontwik-
kelingen maakten een meer bedrijfsmatige en zakelijke sturing van de IB-Groep
mogelijk, zowel binnen de IB-Groep zelf als vanuit het Ministerie van OCenW,
zo werd gesteld.
  Van de zijde van het Ministerie werd aangegeven, dat vergroting van de effici-
entie bij de IB-Groep niet zozeer zou voortvloeien uit een werkelijke druk vanuit
"de markt". Ook na de verzelfstandiging zou de IB-Groep niet echt werken
volgens het profijtbeginsel. De IB-Groep bleef een deel van de rijksoverheid,
terwijl het Ministerie van OCenW verreweg de belangrijkste opdrachtgever en
bekostigende instantie bleef.
  Bij betrokkenen binnen de IB-Groep en het Ministerie bestond de indruk, dat de
efficiëntie binnen de Informatiseringsbank/IB-Groep in de loop der jaren was
toegenomen. Dit werd niet bevestigd door cijfermatige gegevens hieromtrent. Uit
de beperkt beschikbare informatie kwam een beeld naar voren, van een in de
periode 1989-1994 ongeveer gelijkblijvende of licht dalende efficiëntie bij de
Informatiseringsbank/IB-Groep.
  Het afzonderlijke effect op de efficiëntie van de externe verzelfstandiging liet
zich niet vaststellen, omdat de beschouwde periode daarvoor nog te kort was. Wel
kan worden geconstateerd, dat het management van de IB-Groep belang hechtte
aan verhoging van de efficiëntie. Ook de plannen voor de in 1995 door te voeren
reorganisatie wezen hierop.



       Hier kan worden herhaald, dat het Ministerie een nadrukkelijke relatie legde tussen113

de te realiseren bezuinigingen en de verhoging van de efficiëntie, waartoe de verzelfstandi-
ging zou moeten leiden (zie bijvoorbeeld Staatsblad 1993, nr. 714-Memorie van Toelich-
ting, p. 3 en pp. 11-13).
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  De tot nu toe beschreven veranderingen in organisatiestructuur en wijze van
sturing, wijzen op een streven naar een meer bedrijfsmatig werkende organisatie.
Er was meer aandacht voor bijvoorbeeld de efficiëntie en de kwaliteit van produk-
ten. Om het bedrijfsmatig en zakelijk functioneren van een verzelfstandigde orga-
nisatie te vergroten, zijn in het algemeen ook veranderingen nodig in de
financieel-economische sturing van de organisatie. In de volgende paragraaf
wordt nader ingegaan op de in het financieel-economisch management van de
Informatiseringsbank/IB-Groep doorgevoerde wijzigingen.

VI.5 Veranderingen in het financieel-economisch management

VI.5.1 Inleiding

Wil de management control werkelijk worden versterkt, dan zal een verandering
in organisatiestructuur veelal gepaard moeten gaan met een "passende" wijziging
in het financieel-economisch management, zo werd in hoofdstuk IV aangegeven.
Het begrip financieel-economisch management omvat hier, in navolging van Van
Loon (1993), de bedrijfseconomische sturing en de financieel-administratieve
processen van een organisatie. Aspecten als het aantrekken van eigen en vreemd
vermogen en de wijze waarop en voorwaarden waartegen dit gebeurt, alsmede het
"wegzetten" van (tijdelijk) overtollige middelen, blijven hier vrijwel geheel buiten
beschouwing.
  De verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot IB-Groep, een verandering
in de organisatiestructuur, ging gepaard met diverse veranderingen in het fi-
nancieel-economisch management. Dit geldt voor de financieel-economische
sturing vanuit het Ministerie van OCenW, maar vooral voor de sturing binnen de
IB-Groep.  Ten aanzien van de interne veranderingen viel overigens niet altijd113

scherp vast te stellen - ook niet door intern betrokkenen -, of deze veranderingen
vooral een gevolg waren van een geleidelijke, "autonome" ontwikkeling in de
organisatie en van meer algemene trends, van de door de IB-Groep te realiseren
bezuinigingen, of van de verdere verzelfstandiging. Volgens verschillende
betrokkenen was het belangrijk in dit verband ook het effect te noemen van de
met de verzelfstandiging ingestelde Raad van Toezicht. Deze Raad wenste - veel
meer dan voorheen het Ministerie - bijvoorbeeld regelmatige rapportages over de
financieel-economische ontwikkelingen en een financieel-economische onderbou-
wing van (investerings-)voorstellen.



       Zie voor een uitgebreidere rapportage over de ontwikkelingen in het financieel-114

economisch management ook het volledige onderzoeksverslag. De analyse van de
ontwikkelingen in het financieel-economisch management is mede gebaseerd op het door
R.J.M. Gerritsen en B.P. de Haan opgestelde stagerapport Het financieel-economisch
management bij de Informatie Beheer Groep, stagerapport Economische faculteit
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, juni 1995.
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  In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk werden veranderingen in het
financieel-economisch management soms al kort aangegeven. Onderstaand wordt
meer systematisch ingegaan op met name de ontwikkelingen in de periode 1992-
1995. Dit moet ertoe leiden dat op hoofdlijnen een beeld wordt verkregen van de
veranderingen, die bij de externe verzelfstandiging optraden in de financieel-
economische sturing van de IB-Groep.114

  In paragraaf VI.5.2 wordt ingegaan op de vraag, welke belangrijke verande-
ringen zich hebben voorgedaan in de vier in hoofdstuk IV onderscheiden aspecten
van het financieel-economisch management, te weten:
- de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het management van de

verzelfstandigde organisatie;
- het instrumentarium op het gebied van de management (en de financial)

accounting, waarbij de aandacht met name is gericht op veranderingen in
het planmatig handelen en het budgetteringsproces;

- de wijze van bekostiging van de verzelfstandigde organisatie;
- de deskundigheid op financieel-economisch terrein, waarbij het er vooral

om gaat of het aantal financieel-economische medewerkers is gestegen en
of (de aandacht voor) de deskundigheid van de desbetreffende medewerkers
toenam.

VI.5.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

Tot 1994 werd de Informatiseringsbank bekostigd op basis van een "lump sum"-
budget, waarin slechts onderscheid werd gemaakt tussen een materieel en een
personeel budget. De verdere invulling van het budget werd overgelaten aan de
Informatiseringsbank.
  Ook na de externe verzelfstandiging was het overgrote deel van het budget van
de IB-Groep afkomstig van het Ministerie van OCenW. Volgens de plannen
zouden kostprijzen en hoeveelheden produkt vanaf de externe verzelfstandiging
een grote rol spelen bij het vaststellen van het budget van de IB-Groep. In werke-
lijkheid werd de IB-Groep echter ook in 1994 en 1995 nog bekostigd via een soort
lump sum-budget. De hoogte van dit budget werd vastgesteld in onderhandelingen
tussen het Ministerie en de IB-Groep, waarbij de in een later stadium toegevoegde



       Hierbij speelde onder meer mee, dat Ministerie van OCenW niet het risico wilde115

lopen dat, bij een werkelijke produktie die groter was dan de begrote produktie, het
werkelijk aan de IB-Groep beschikbaar te stellen bedrag hoger zou uitvallen dan het in de
begroting van het Ministerie geraamde bedrag (zie in dit verband ook In 't Veld, 1995,
pp. 67-68).
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gegevens over kostprijzen en aantallen produkten, slechts dienden ter nadere
onderbouwing van het al overeengekomen budget.115

  Op het gebied van de verplichte interne afname van bepaalde goederen en
diensten, de "gedwongen winkelnering", traden ten gevolge van de verzelfstandi-
ging nog geen grote veranderingen op. De intern verzelfstandigde Informatise-
ringsbank functioneerde voor wat betreft de ondersteunende diensten al tamelijk
losstaand van het Ministerie. Binnen de IB-Groep bleven de produktgroepen
vooralsnog verplicht tot inkoop bij de eigen ondersteunende dienst.
  In de periode 1992-1995 namen de budgettaire bevoegdheden van het manage-
ment van de IB-Groep duidelijk toe. Dat gold zowel voor de formele bevoegd-
heden van de hoofddirectie ten opzichte van het Ministerie, als intern, dat wil
zeggen voor de bevoegdheden van de managers van de organisatie-eenheden.
  De managers van de eenheden kregen een grotere vrijheid om zonder vooraf-
gaande, formele goedkeuring van de hoofddirectie, zelfstandig middelen vanuit
een bepaald budget over te hevelen naar een ander budget (dat wil zeggen: te
schuiven met budgetten). Vanaf 1993 mochten directeuren van de organisatie-
eenheden schuiven binnen de hoofdkostensoorten. Vanaf 1994 konden deze
managers, uiteraard binnen de grenzen van het aan hun eenheid toegekende
budget, ook zelfstandig schuiven tussen de hoofdkostensoorten. Een uitzondering
hierop betrof het budget voor (vast) personeel. Vanwege een vacaturestop bij de
IB-Groep mochten geen middelen vanuit de materiële budgetten naar het perso-
neelsbudget worden verschoven. In hoofdlijn deed zich in 1995 geen wijziging
voor in de bevoegdheden.
  Vastgesteld kan worden, dat op decentraal niveau de budgettaire bevoegdheden
toenamen. Maar met deze decentralisatie nam ook de ondersteunende, adviserende
en beoordelende rol van de centrale financiële stafafdeling in het budgetterings-
proces toe. De door de hoofddirectie vastgestelde budgetten werden vanaf
1994/1995, in afwijking van de gang van zaken in het verleden, in belangrijke
mate gebaseerd op adviezen van deze stafafdeling.
  Ten opzichte van het Ministerie van OCenW nam ook de vrijheid van de hoofd-
directie toe. In principe kon de hoofddirectie vanaf 1994 zelfstandig beslissen
over de inzet van het door het Ministerie toegekende budget. Daar stond tegen-
over, dat de intern binnen de IB-Groep gemaakte budgetafspraken moesten
worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
  Voor wat betreft de veranderingen op het gebied van de financial accounting
moet vooral worden gewezen op de overgang van het kasstelsel naar het baten-
lastenstelsel, met de bijbehorende gevolgen voor de afschrijvingssystematiek. In



       Hier kan er nog op worden gewezen, dat de IB-Groep met het jaarverslag over116

1995 de F.G. Kordes-Trofee 1996 won. Om in aanmerking te komen voor deze door
accountants- en adviesbureau Arthur Andersen ingestelde trofee, konden verzelfstandigde,
of zelfstandige publieke organisaties, hun externe jaarverslag laten beoordelen door een
onafhankelijke, deskundige jury. De trofee werd jaarlijks uitgereikt aan de organisatie met
het naar het oordeel van de jury meest informatieve externe jaarverslag (zie Verslaggeving
en prestatieverantwoording door publieke organisaties - Juryverslag F.G. Kordes-Trofee
1996, Arthur Andersen, Den Haag 1996).
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overeenstemming met de in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank
geformuleerde eisen, verscheen vanaf 1994 een extern jaarverslag (inclusief
jaarrekening) dat uitgebreider en informatiever was dan dat in voorgaande
jaren.  De jaarrekening diende vanaf 1994 te voldoen aan de bepalingen van titel116

9, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, die onder andere betrekking hebben op
naamloze vennootschappen. Tot 1994 werden jaarrekening en jaarverslag naar
eigen inzicht opgesteld en waren deze rapportages inhoudelijk zeer summier.
  Een belangrijk element in de management accounting is het budgetteringsproces,
oftewel het proces van planning en control. In het planning- en controlproces, bij
de IB-Groep aangeduid als de planprocedure, traden in de periode 1993-1995
diverse veranderingen op. Hierdoor namen de mogelijkheden voor een zakelijker
sturing in principe toe.
  Hier kan onder meer worden gewezen, op de in vergelijking tot vroegere
bedrijfsplannen grotere mate van concreetheid en toekomstgerichtheid van het in
1995 verschenen bedrijfsplan voor de periode 1995-1998. Het bedrijfsplan gaf
voor een periode van vier jaar een invulling aan de "missie", de doelstellingen,
de strategie en de "speerpunten". Door de grotere concreetheid kon het plan beter
dienen als leidraad voor het handelen van de organisatie.
  Vanaf 1994 werden (financiële) meerjarenramingen opgesteld. Het doel ervan
was een inzicht te verkrijgen, in voor de sturing belangrijke informatie omtrent
te verwachten financiële resultaten en de positie van de IB-Groep op de middel-
lange termijn. Ook andere veranderingen die werden doorgevoerd op het gebied
van de budgettering, gaven in principe een aanzet voor een meer planmatige en
bedrijfsmatige werkwijze. Volgens de plannen zou vanaf 1995 bij de opstelling
van de jaarprogramma's en de budgetten van de organisatie-eenheden de aandacht
sterk verlegd worden naar de outputs. Zo zouden gegevens omtrent kostprijzen en
aantallen produkten de basis vormen voor zowel het budget van de gehele IB-
Groep, als - intern - voor de budgetten van de eenheden. Tot 1995 werd de
nadruk gelegd bij de te verrichten activiteiten (throughputs) en bepaalde kosten-
soorten (inputs), zoals personeelskosten en investeringen.
  In de praktijk werd overigens in 1995 de "traditionele" wijze van budgetbepa-
ling (die, vereenvoudigd gezegd, neerkwam op het vergelijken met de budgetten
in de twee voorgaande jaren) gecombineerd met die volgens het kostprijzenmodel.
De aanpak volgens het kostprijzenmodel diende zo als het ware nog slechts als een



       Dit liquiditeitenbeheer had betrekking op het voor apparaatskosten beschikbare117

budget, dat volgens een vast ritme beschikbaar kwam bij de IB-Groep. Voorheen vulde het
Ministerie - binnen de in totaal beschikbare budgetruimte - tijdelijke liquiditeitstekorten aan
en nam het de overschotten op.
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soort "schaduwbudgettering". Verschillende leidinggevenden gaven aan, dat "op
de werkvloer" de aandacht voor outputs en prestaties vaak nog beperkt was.
  Ook in de tussentijdse rapportages traden veranderingen op. Tot 1993 versche-
nen onregelmatig tussentijdse rapportages en waren ze hoofdzakelijk gericht op
de mate van uitputting van budgetten. De in 1993 gestarte kwartaalrapportages
waren vrijwel volledig financieel van aard. Vanaf 1995 werd gewerkt met vrij
uitgebreide kwartaalrapportages per produktgroep, waarin in principe diende te
worden ingegaan op de activiteiten, produktie en kwaliteitsaspecten.
  Overigens werd door diverse betrokkenen aangegeven, dat de tussentijdse
rapportages in 1995 in de praktijk nog geen rol speelden bij de bijsturing van de
organisatie. Eventuele problemen werden veelal in een vroeger stadium al
gesignaleerd en zo mogelijk opgelost. De rapportage diende vooral om op
centraal niveau een goed totaaloverzicht te houden en zo nodig nader bij te sturen.
Ook de geleidelijke ontwikkeling van een actief liquiditeitenbeheer maakte een
goed inzicht in de ontwikkelingen in en prestaties van de organisatie-eenheden
nodig.117

  De externe verzelfstandiging van de IB-Groep leidde tot een (verdere) toename
van het aantal financieel-economische medewerkers en het gemiddelde kwaliteits-
niveau ervan. Bij de kwaliteit gaat het om aspecten als het opleidingsniveau, de
kennis op het gebied van het gebruik van automatisering en bedrijfseconomische
technieken en sociale vaardigheden, zoals het zelfstandig met betrokkenen kunnen
overleggen over financieel-economische zaken. Ervan uitgaande dat er een relatie
bestaat tussen de kwaliteit van medewerkers en hun salarisniveau, zouden de
salarisschalen gezien kunnen worden als een indicatie van de kwaliteit van
medewerkers.
  Het aantal financieel-economische medewerkers op het centrale niveau binnen
de IB-Groep nam toe ten gevolge van de externe verzelfstandiging. Dat gold,
uitgaande van de gemiddelde salarisschalen, ook voor het niveau ervan. Dit was
vooral het gevolg van eisen ten aanzien van de deskundigheid, die voortvloeiden
uit onder meer de overgang naar het baten-lastenstelsel (onderscheid maken tussen
bijvoorbeeld uitgaven en kosten), de toegenomen aandacht voor bedrijfseconomi-
sche aspecten van de organisatie (meer aandacht voor bijvoorbeeld investeringen,
afschrijvingen, resultaatbepaling en waardering van activa), de noodzaak tot eigen
liquiditeitenbeheer (en opstellen van liquiditeitenramingen) en op de verzakelijkte
relatie met het Ministerie van OCenW (waarbij onder meer discussies over
vergroting van efficiëntie en kostprijzen een belangrijke rol speelden). Ook
diende de centrale financieel-economische stafafdeling intern een meer kritische
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rol te spelen in het budgetteringsproces en te zorgen voor goede rapportages op
concernniveau.
  Omdat allerlei financieel-economische verantwoordelijkheden en bevoegdheden
bij de managers van de organisatie-eenheden werden gelegd, stegen ook op
decentraal niveau het aantal financieel-economische medewerkers en de vereiste
deskundigheid ervan. Zo dienden de decentrale eenheden in principe te zorgen
voor bijvoorbeeld op kostprijzen gebaseerde budgetten, tussentijdse rapportages
over financiële aspecten en inhoudelijke prestaties en de bedrijfseconomische
onderbouwing van investeringsvoorstellen.

VI.5.3 Ter afsluiting

Vastgesteld kan worden, dat de verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot
IB-Groep - een verandering in de organisatiestructuur - gepaard ging met diverse
veranderingen in het financieel-economisch management. Daarmee namen in
principe de mogelijkheden voor een verzakelijkte en meer bedrijfsmatige sturing
van de IB-Groep toe. De op financieel-economisch gebied werkelijk gerealiseerde
veranderingen, bleven evenwel in diverse opzichten achter bij de plannen. Zo was
het inzicht in de ontwikkeling van de omvang en kwaliteit van de produktie nog
beperkt, evenals het feitelijke gebruik van kostprijzen.
  In het kader van de in het najaar van 1995 door te voeren reorganisatie, waren
er diverse voornemens tot een (verdere) vergroting van het bedrijfsmatig werken
en een verhoging van de efficiëntie. De uitwerking van deze plannen vond plaats
buiten de onderzoeksperiode en blijft hier dus buiten beschouwing.
  In het voorgaande is ingegaan op de ontwikkelingen bij de Informatiserings-
bank/IB-Groep in de periode 1988-1995 en enkele achtergronden hierbij. Daarbij
werd een schets gegeven van de activiteiten van de organisatie en het proces van
verzelfstandiging en van de effecten van de (twee fasen van) verzelfstandiging op
bijvoorbeeld de produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie. Daarnaast werd
ingegaan op enkele ontwikkelingen in het financieel-economisch management van
de Informatiseringsbank/IB-Groep. In paragraaf VI.6 volgt een confrontatie van
de in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk geschetste ontwikkelingen, met
de in hoofdstuk III ontwikkelde stellingen en hypothesen.

VI.6 Een confrontatie van de bevindingen bij de Informatiseringsbank/IB-
Groep met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf worden de in de praktijk bij de verdere verzelfstandiging tot IB-
Groep opgetreden ontwikkelingen, geplaatst tegenover de op basis van de neo-
institutionele economische theorie geformuleerde stellingen en hypothesen.
Daarbij wordt nagegaan, in hoeverre bepaalde in de stellingen en hypothesen



       Om een beeld te krijgen van de steun die de empirie biedt aan een bepaalde stelling118

of hypothese, moeten in feite steeds alle onderzochte organisaties gelijktijdig in de be-
schouwing worden betrokken. Door de verschillende onderzochte organisaties - die in
verschillende mate waren verzelfstandigd - gezamenlijk te confronteren met de stellingen
en hypothesen, kan bijvoorbeeld worden nagegaan of, zoals in diverse hypothesen wordt
gesteld, het in sterkere mate aanwezig zijn van een bepaald verschijnsel, inderdaad leidde
tot een sterkere mate van verzelfstandiging.

156

genoemde argumenten en redenaties, daadwerkelijk een rol speelden in de
praktijk van de IB-Groep. Op diverse plaatsen komen ook de vóór 1994 in de
Informatiseringsbank al opgetreden ontwikkelingen aan de orde.
  Bij het bepalen van de steun die een bepaalde verzelfstandiging geeft aan een
stelling of hypothese, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de "formele",
expliciete steun en de steun, die werd geboden door de gang van zaken "in de
praktijk". Bij de formele steun gaat het erom, of de in een bepaalde stelling of
hypothese genoemde argumenten, tijdens de voorbereiding van de verzelfstan-
diging ook expliciet naar voren kwamen in bijvoorbeeld documenten, of in
uitspraken van bestuurders en ambtelijke managers. Bij de in de praktijk geboden
steun gaat het erom, of gezien de gang van zaken bij de verzelfstandiging en in de
periode erna, mag worden geconcludeerd dat bepaalde in een stelling of hypothe-
se aan de orde gestelde argumenten of ontwikkelingen, in de praktijk bewust of
onbewust een rol speelden, of dat de ontwikkelingen in de praktijk er steun aan
gaven.
  In het onderstaande worden de verschillende stellingen en hypothesen achter-
eenvolgens met enkele trefwoorden weergegeven (zie paragraaf III.5.3 en bijlage
III.A voor de volledige weergave van de stellingen en hypothesen). Daarbij wordt
steeds een schets gegeven, van de voor een bepaalde stelling of hypothese relevant
geachte feiten en ontwikkelingen bij de Informatiseringsbank/IB-Groep. In
hoofdstuk X wordt vervolgens voor de IB-Groep en de andere onderzochte
organisaties aangegeven, in welke mate ze steun geven aan de neo-institutionele
stellingen en hypothesen.118

1. Meer aandacht voor efficiëntie

In de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig,
ontstond in Nederland wellicht een vrij brede politieke en maatschappelijke steun
voor vergroting van de efficiëntie van overheidsorganisaties. In zijn algemeenheid
kan misschien worden gesteld, dat deze steun de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties heeft gestimuleerd. Voor wat de specifieke verzelfstan-
diging van de Informatiseringsbank tot IB-Groep betreft kan worden opgemerkt,
dat de in 1987 opgetreden problemen rond de studiefinanciering vooral de
politiek wellicht enigszins bevreesd hebben gemaakt voor het dragen van directe
politieke verantwoordelijkheid voor de uitoefening van deze taak. Vooral deze
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vrees lijkt in eerste instantie de impuls te hebben gegeven tot de verzelfstandiging
tot IB-Groep. In de formele argumentatie ging het streven naar verhoging van de
efficiëntie snel daarna, maar toch pas in tweede instantie, een rol spelen.
  Voor wat betreft de praktijk kan worden opgemerkt dat, ondanks het formele
streven naar verhoging van de efficiëntie, niet kon worden geconstateerd dat de
interne en vervolgens externe verzelfstandiging daadwerkelijk leidden tot een
grotere efficiëntie.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging?

Gezien de ontwikkelingen in salarissen en andere beloningen bij de IB-Groep
sinds 1994, kan niet worden gesteld dat de verzelfstandiging voor de betrokken
personen ten tijde van het onderzoek had geleid tot (wezenlijke) financiële of
andere materiële voordelen. Persoonlijke, materiële belangen van betrokken
medewerkers of bestuurders lijken bij de verzelfstandiging noch formeel, noch in
de praktijk, een rol van betekenis te hebben gespeeld. Zoals al werd aangegeven,
was het politieke belang van de Minister van OCenW waarschijnlijk wel een
factor van betekenis.

3. Invloed op de positie van de overheid ("macht") en regelgeving

Tijdens de formele voorbereiding van de verzelfstandiging tot IB-Groep werd
vastgesteld, dat het bij de IB-Groep ging om een uitvoerende instantie die de
regelgeving in de samenleving niet direct kon beïnvloeden. Ook in de praktijk
speelde dit aspect geen directe rol bij de verzelfstandiging van de IB-Groep. De
IB-Groep verrichtte wel taken die grote groepen personen in de samenleving
direct raakten. Een goede uitvoering ervan zou van belang geacht kunnen worden,
om het "respect" voor de overheid (en daarmee ook de macht van de staat)
staande te houden.
  In dit verband kan worden opgemerkt dat van de zijde van het Ministerie van
OCenW tijdens het onderzoek werd aangegeven, dat het noodzakelijk bleef de IB-
Groep nauwlettend te volgen. Tevens werd gesteld, dat de externe verzelfstandi-
ging tot zbo achteraf gezien als tamelijk verregaand werd beschouwd. De eind
1994/begin 1995 in Nederland optredende "kentering" van de opinies rond
verzelfstandiging (een invloed die zich ten tijde van het onderzoek deed gelden),
zou een rol gespeeld kunnen hebben bij deze mening van het Ministerie. Boven-
dien kan worden vastgesteld, dat de uitvoering van met name de studiefinan-
ciering politiek gezien tamelijk gevoelig bleef.
  De werkzaamheden van de IB-Groep hadden geen directe invloed op de regelge-
ving en de positie van de overheid. Er kan nog worden geconstateerd, dat de
activiteiten van de IB-Groep de positie van de betrokken minister mogelijkerwijs
wel konden beïnvloeden. Zowel formeel als in de praktijk speelde deze mogelijke
invloed op de positie van de minister een zekere rol bij de verzelfstandiging.
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4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Bij de ten tijde van de verzelfstandiging door de IB-Groep voortgebrachte
produkten, ging het niet om collectieve goederen. Wel kan worden gesteld, dat de
voortgebrachte produkten in sommige gevallen externe effecten hadden, zoals het
verhogen van het algemene opleidingsniveau in Nederland, wat van belang kan
zijn voor de verdere economische ontwikkeling. Daarnaast zou een overweging
als het vergroten van de "sociale rechtvaardigheid" door "gelijke kansen" op
onderwijs te bieden, een reden kunnen zijn voor overheidsbemoeienis.
  Tijdens de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging tot zbo,
speelden overwegingen omtrent externe effecten en collectieve goederen nauwe-
lijks een rol.
  De regelgeving ten aanzien van de door de IB-Groep voortgebrachte produkten -
en daarmee voor deze externe effecten - bleef geheel in handen van het Ministerie
van OCenW en de Staten-Generaal. Ook de verantwoordelijkheid voor de pro-
grammabudgetten, dat wil zeggen de financiële kant van de diverse regelingen,
bleef bij het Ministerie. De uitvoering van de taken door de IB-Groep was, in elk
geval in beginsel, door middel van zakelijke afspraken goed vast te leggen.
Waarschijnlijk was het voor het Ministerie mogelijk, door middel van de regelge-
ving en afspraken eventuele externe effecten te beheersen. Ten tijde van het
onderzoek was overigens niet duidelijk, in hoeverre het Ministerie de IB-Groep
daadwerkelijk de ruimte zou geven, om op te treden als een extern verzelfstandig-
de organisatie.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

Tijdens de voorbereidingen van de externe verzelfstandiging tot IB-Groep,
kwamen de begrippen informatie-, agentschaps- en transactiekosten niet formeel
aan de orde. Meting van dergelijke kosten bij het Ministerie en de Informatise-
ringsbank/IB-Groep was ook niet mogelijk. Maar waarschijnlijk speelden met
name de informatie- en transactiekosten op de achtergrond een rol, bij het besluit
tot oprichting van de Informatiseringsbank in 1988 en bij de verdere
verzelfstandiging in 1994.
  Tot 1988 werden de Groningse activiteiten van het Ministerie van OCenW in
feite volledig gestuurd vanuit het Ministerie. Ondersteunende afdelingen waren in
Groningen niet aanwezig. In de jaren 1986-1987 lijkt sprake te zijn geweest van
aanzienlijke communicatieproblemen tussen het Ministerie en de toenmalige
Directie Studiefinanciering te Groningen. Vanuit de Directie Studiefinanciering
werd aangegeven dat problemen te verwachten waren rond de uitvoering van de
nieuwe wet studiefinanciering, maar daarop werd door het Ministerie en de be-
trokken politici geen of onvoldoende acht geslagen.
  De oprichting van een tamelijk zelfstandig functionerende Informatiseringsbank
en bijvoorbeeld ook het introduceren van de uitvoeringstoets bij wijzigingen in de



159

regelgeving, kunnen wellicht worden gezien als pogingen om de agentschaps-,
informatie- en transactiekosten rond de uitvoering van de taken te beperken.
  Bij de verdere verzelfstandiging tot IB-Groep werd aanvankelijk gestreefd naar
een zakelijke sturing op hoofdlijnen vanuit het Ministerie. Dat zou geleid kunnen
hebben tot een beperking van de informatie-, agentschaps- en transactiekosten. De
praktijk ten tijde van het onderzoek gaf echter aan, dat met de verzelfstandiging
veeleer een stijging optrad in de informatie-, agentschaps- en transactiekosten,
omdat de betrokkenheid van het Ministerie bij de IB-Groep eerder toe- dan
afnam. Bovendien moest de IB-Groep vanaf 1994 veel meer informatie verza-
melen dan daarvoor, zowel voor de interne bedrijfsvoering als in verband met de
verantwoording in de richting van het Ministerie.
  Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de vermoedelijke toename in infor-
matiekosten, e.d., wellicht mede een gevolg was van het feit, dat de IB-Groep in
de periode 1988-1993 in feite vrij weinig informatie registreerde omtrent produk-
tie, kosten en kostprijzen. Bij het Ministerie bestond in die periode ook maar
weinig interesse in allerlei voor een zakelijke bedrijfsvoering benodigde gege-
vens.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

In de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging speelde het aspect
onzekerheid geen rol.
  Bij de meeste activiteiten van de IB-Groep, speelde voor de overheid het aspect
onzekerheid waarschijnlijk ook in de praktijk geen doorslaggevende rol. Ten
aanzien van de bestaande activiteiten was er voor de IB-Groep praktisch gespro-
ken geen concurrentie vanuit de markt. Voor bijvoorbeeld de studiefinanciering,
de tegemoetkoming studiekosten en diverse onderwijsdiensten was bovendien op
grond van demografische ontwikkelingen, deelnemingspercentages aan het
onderwijs, e.d., min of meer te voorzien, hoe in de komende jaren de ontwikke-
lingen zouden zijn. In veel mindere mate gold dat voor de uitkeringen aan
onderwijsgevenden, een activiteit die vanaf 1 januari 1996 niet meer bij de IB-
Groep zou plaatsvinden. Afgezien van deze uitkeringen voor onderwijsgevenden,
was de door de IB-Groep en het Ministerie voor uitvoering van de werkzaam-
heden benodigde informatie, in het algemeen niet zeer specifiek van aard of
moeilijk te verkrijgen. De belangrijkste onzekerheden met betrekking tot het
werkterrein van de Informatiseringsbank/IB-Groep, lagen wellicht in de politieke
besluitvorming.

7. Specificiteit

Tijdens de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging was er
weinig expliciete aandacht voor het aspect van de specificiteit van kennis, activa
en produkten.
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  In de praktijk bracht de IB-Groep zeer specifieke produkten voort. De IB-Groep
maakte bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik van specifieke automa-
tiseringsapparatuur en -programmatuur, zo werd ook aangegeven door diverse
betrokkenen van bij zowel de IB-Groep als het Ministerie van OCenW. Deze
apparatuur en het kunnen omgaan met de programmatuur, verschaften de organi-
satie op de kortere termijn min of meer een monopoliepositie ten aanzien van
diverse van de bestaande taken. De kennis en ervaring die de IB-Groep had met
de desbetreffende wetgeving en uitvoeringspraktijk, kunnen worden gezien als een
aspect van specifieke kennis.
  Hierbij kan worden opgemerkt, dat de IB-Groep formeel extern werd verzelf-
standigd. Maar in de praktijk diende uitvoerige informatie te worden verstrekt aan
het Ministerie van OCenW en was er soms gedetailleerde bemoeienis vanuit dit
Ministerie. Bovendien bleef de IB-Groep financieel gezien zeer sterk afhankelijk
van het Ministerie.

8. Schaalvoordelen

Aan de met externe verzelfstandiging eventueel te behalen schaalvoordelen, werd
tijdens de formele voorbereiding van de externe verzelfstandiging weinig aan-
dacht besteed.
  De oprichting van de Informatiseringsbank maakte het aantrekkelijk om specifie-
ke automatiseringsapparaatuur en de bijbehorende programmatuur te ontwikkelen,
omdat hiervan in de organisatie op grote schaal gebruik kon worden gemaakt.
Met de externe verzelfstandiging zou de IB-Groep in beginsel, meer dan voor-
heen, de specifieke kennis en apparatuur kunnen gebruiken om werkzaamheden
te verrichten voor andere opdrachtgevers, waardoor het mogelijk zou kunnen zijn
schaalvoordelen te realiseren.
  In de praktijk vond bij de externe verzelfstandiging een scherpe inperking plaats
van de mogelijkheden, om door het aantrekken van externe klanten schaalvoord-
elen te behalen. Alleen in de publieke sector mochten nieuwe klanten worden
gezocht. Hieraan kan worden toegevoegd, dat ten tijde van het onderzoek geen
sprake was van een wezenlijke toename van de door externe klanten gegenereerde
omzet.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Bij de Informatiseringsbank/IB-Groep ging het in hoofdzaak om concrete, goed
meetbare activiteiten en produkten. Zoals het geval is bij vele produkten van
commerciële, non profit- en overheidsorganisaties, waren de uiteindelijke effecten
van de produkten van de IB-Groep overigens niet eenvoudig vast te stellen. Maar
de aandacht hoeft zich hier ook niet in eerste instantie te richten op deze effecten.
  Tijdens de voorbereidingen van de verzelfstandiging werd aandacht besteed aan
onderwerpen als de meetbaarheid en de kostprijzen van de produkten. Er waren
voornemens om de IB-Groep na de externe verzelfstandiging te bekostigen op
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basis van de geproduceerde aantallen produkten en de kostprijzen ervan, waarbij
tevens diende te worden voldaan aan bepaalde kwaliteitseisen.
  Afgezien van "omschakelingsproblemen" bij de introductie van een kostprijssys-
teem in een al bestaande organisatie en eventuele onzekerheden en discussies
omtrent de "precieze" hoogte van de kostprijzen, was het vanwege de goede
meetbaarheid van de produkten over het algemeen niet erg moeilijk de kostprijs
ervan te bepalen. Bepaling van kostprijzen was ook noodzakelijk in verband met
het eventueel werven van nieuwe orders van externe klanten.
  In principe was het dus waarschijnlijk mogelijk, voor een organisatie als de IB-
Groep in een contract zakelijke afspraken te maken omtrent hoeveelheden produkt
en eventuele kwaliteitsaspecten ervan en omtrent de kostprijzen. Het Ministerie
van OCenW zou op die wijze in hoofdlijnen sturing kunnen geven aan de activi-
teiten van de IB-Groep. De in de hypothese geschetste argumentatie, zou dan ook
een rol gespeeld kunnen hebben tijdens de formele voorbereiding van de verzelf-
standiging tot IB-Groep.
  In de praktijk deden zich in 1994 en begin 1995 omtrent de vrijheid van hande-
len van de IB-Groep, de informatieverplichtingen voor de IB-Groep, e.d., ver-
schillende problemen en wrijvingen voor tussen IB-Groep en Ministerie van
OCenW. Deze problemen vloeiden wellicht niet zozeer voort uit problemen die
zich in "strikt economische zin" zouden kunnen voordoen met de sturing van IB-
Groep door het Ministerie, maar veeleer uit de vrees voor politieke problemen
(mede naar aanleiding van de begin 1995 verschenen rapporten van de
Commissie-Sint en de Algemene Rekenkamer). Ook is denkbaar, dat het moeten
wennen aan de nieuwe verhoudingen een rol speelde. In de praktijk was de
bemoeienis van het Ministerie in de periode tot 1994 minder gedetailleerd, zo
werd gesteld. Uiteindelijk ging het in het contract ook niet om een volledig op
kostprijzen en hoeveelheden produkt gebaseerde bekostiging; het beschikbare
budget lag in feite vast.
  In de eerste periode na de verzelfstandiging duidde de feitelijke gang van zaken
dus nog niet op een volledig "zakelijke sturing op hoofdlijnen" op basis van
hoeveelheden produkten en hun kostprijzen. 

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

In de formele argumentatie rond de externe verzelfstandiging van de IB-Groep
speelde het aspect van de concurrentie geen rol.
  Voor de meeste produkten van de IB-Groep gold dat ze, in opdracht van het
Ministerie van OCenW, uitsluitend door deze organisatie werden aangeboden.
Afnemers hadden dus niet de mogelijkheid ze desgewenst elders te betrekken. In
de praktijk ondervond de IB-Groep, zeker op de kortere termijn, vrijwel geen
concurrentie ten aanzien van de bestaande produkten. In dit opzicht had de
organisatie praktisch gesproken een monopoliepositie ten opzichte van het
Ministerie en de uiteindelijke afnemers.
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  Vanwege te realiseren bezuinigingen was enige verlaging van de kostprijzen
nodig. Ook potentiële concurrentie bij de verwerving van nieuwe werkzaam-
heden, eventueel ter vervanging van werkzaamheden die werden beëindigd, leidde
tot enige druk tot verlaging van kostprijzen en verhoging van de efficiëntie. Het
Ministerie gaf bij de externe verzelfstandiging geen garanties ten aanzien van de
werkgelegenheid, terwijl het expliciet de mogelijkheid kreeg om nieuwe
werkzaamheden elders onder te brengen.
  Daarnaast kan nog worden opgemerkt, dat in de praktijk de door het Ministerie
nagestreefde vergroting van de efficiëntie wellicht gemakkelijker was "af te
dwingen" bij een extern verzelfstandigde organisatie, dan bij een (intern
verzelfstandigd) onderdeel van het eigen Ministerie.

11. Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding

De Informatiseringsbank had een intern verzelfstandigde positie binnen het
Ministerie. De externe verzelfstandiging tot IB-Groep, kan worden gezien als
enige verdere verschuiving in de richting van de markt. In de formele voorbe-
reidingen van de externe verzelfstandiging speelden overhead- en agentschapskos-
ten geen rol van betekenis. De hoogte van dergelijke kosten was ook niet feitelijk
vast te stellen. Omtrent de mogelijke ontwikkeling ervan kan wel het volgende
worden gezegd.
  In de praktijk stond de IB-Groep ten tijde van het onderzoek voor wat betreft de
bestaande werkzaamheden niet werkelijk bloot aan concurrentie. Zoals al werd
aangegeven, bestond er wel een zekere druk tot efficiënter werken, zowel ten
gevolge van de te realiseren bezuinigingen, als met het oog op de verwerving van
nieuwe opdrachten.
  In de periode van 1988-1994 nam het aantal en het aandeel van de indirecte
medewerkers binnen de IB-Groep fors toe. De in het najaar van 1995 door te
voeren reorganisatie zou moeten leiden tot een afname van het aantal hiërar-
chische niveaus binnen de IB-Groep, afname van de "centrale overhead" en een
flexibeler en efficiënter werkende organisatie. In die zin zouden, zeker op enige
termijn, de kosten van indirecte medewerkers kunnen dalen. Omtrent het mogelij-
ke effect van de reorganisatie op de kosten van monitoring en bonding bestaat
weinig duidelijkheid, omdat de met de reorganisatie samenhangende, verder-
gaande interne decentralisatie, volgens de plannen ook gepaard zou gaan met een
meer strikte controlfunctie op centraal niveau, versterking van het financieel-
economisch management binnen de organisatie-eenheden, striktere rapportage-
systemen, e.d.
  Binnen het Ministerie van OCenW, de voormalige moederorganisatie was, in
vergelijking tot de periode tot 1994, in 1995 eerder sprake van hogere, dan van
lagere kosten van toezicht en de met "monitoring" en "bonding" samenhangende
agentschapskosten. Dat was waarschijnlijk mede een gevolg van het feit, dat geen
vergelijking mogelijk was met de prijzen van dezelfde produkten bij concurre-
rende organisaties.



163

  Alles overziende, waren de totale overhead- en agentschapskosten ten tijde van
het onderzoek, voorzover te beoordelen, niet lager dan in de periode vóór 1994.
Het is zelfs niet uitgesloten dat deze kosten in totaliteit enigszins toenamen. Ook
binnen de IB-Groep waren er geen duidelijke tekenen, die duidden op een daling
van deze kosten. Realisatie van de reorganisatie van 1995 conform de plannen,
zou ertoe kunnen leiden dat er verandering kwam in dit beeld.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

In de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging, kreeg het streven
naar meer efficiëntie en lagere kostprijzen al gauw expliciete aandacht. Minder
aandacht werd besteed aan het feit, dat de IB-Groep voor diverse produkten
monopolist was.
  De IB-Groep bleef, in elk geval voor wat betreft de meeste bestaande produkten,
na de externe verzelfstandiging praktisch gesproken monopolist in de richting van
zowel de afnemers als de belangrijkste opdrachtgever. Zo bezien was er in de
praktijk nauwelijks druk tot verlaging van kostprijzen. Zoals al werd aangegeven,
was er wellicht enige druk tot efficiënter werken vanwege bezuinigingen en ten
aanzien van het verwerven van nieuwe orders.
  In de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging - en ook in de
plannen voor de reorganisatie van 1995 - werd nadrukkelijk ingegaan op verho-
ging van de efficiëntie en lagere kostprijzen. In de praktijk was hiervoor welis-
waar ook formele aandacht, maar op basis van de beschikbare informatie konden
nog geen daadwerkelijke effecten worden vastgesteld.

13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Formeel deed zich met de externe verzelfstandiging waarschijnlijk nauwelijks een
verandering voor in de mogelijkheden, om eenduidige doelstellingen te formule-
ren ten aanzien van de concrete werkzaamheden van de organisatie. Hierbij moet
worden opgemerkt, dat tijdens het onderzoek niet diepgaand is ingegaan op de
doelstellingen van de IB-Groep en de veranderingen, die daarin met de verdere
verzelfstandiging optraden.
  Tijdens de voorbereidingen van de verdere verzelfstandiging en in de eerste
periode daarna, kregen de doelstellingen van de organisatie ook binnen de
organisatie geen bijzonder grote aandacht. Wel leidde de verzelfstandiging ertoe,
dat de IB-Groep duidelijker dan voorheen een "zelfstandige identiteit" kreeg.
Bovendien bood de grotere afstand ten opzichte van de voormalige moederorgani-
satie misschien mogelijkheden, om bepaalde accenten in de doelstellingen te
verleggen. Verder gold bijvoorbeeld niet langer de verplichting de Comptabili-
teitsvoorschriften van het rijk te volgen, waardoor de IB-Groep de formele
mogelijkheid kreeg bedrijfsmatiger te werken.
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  Gesteld mag worden, dat de in het Bedrijfsplan Informatie Beheer Groep 1995-
1998 geformuleerde doelstellingen concreter en meer richtinggevend waren dan
die in vorige bedrijfsplannen. Met de in het najaar van 1995 door te voeren
reorganisatie zou er ook meer aandacht moeten komen voor de "missie" van de
IB-Groep. 
  In de mogelijkheden voor leidinggevenden om efficiënt gedrag van medewerkers
te bewerkstelligen, of de inkomsten van medewerkers afhankelijk te maken van de
behaalde resultaten, traden met de verdere verzelfstandiging formeel en in de
praktijk (vrijwel) geen veranderingen op. De IB-Groep bleef ook onderdeel van
de rijksoverheid en volgde de daar geldende regelingen op het gebied van rechts-
posities en beloningen van medewerkers.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij het Ministerie van OCenW bestond tijdens de voorbereidingen aanvankelijk
de gedachte, dat de control van de IB-Groep na de verzelfstandiging hoofdzakelijk
kon plaatsvinden door goede, zakelijke afspraken te maken over produkten en de
kwaliteit ervan en over de kostprijzen. De bekostiging van de IB-Groep zou
plaatsvinden op basis van de aantallen geleverde produkten en de kosten ervan.
De verdere bemoeienis met de IB-Groep zou minimaal zijn.
  Tijdens het onderzoek kwam naar voren, dat in de praktijk de control vanuit het
Ministerie zich sinds 1994 zeker niet beperkte tot uitsluitend de geleverde
prestaties en de prijs ervan. Ook werd de IB-Groep in de praktijk niet bekostigd
op basis van de gerealiseerde hoeveelheden produkt en de kostprijzen ervan.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

De verzelfstandiging tot IB-Groep ging gepaard met verscheidene veranderingen
in de financieel-economische sturing van de organisatie. Zo namen de budgettaire
vrijheden van hoofddirectie en managers binnen de IB-Groep toe, verschoof in de
budgettering de nadruk van de produktiemiddelen en activiteiten, naar de hoeveel-
heden produkten en de kostprijzen ervan en werden de tussentijdse rapportages
verbeterd. Verschillende ontwikkelingen, waaronder de verzelfstandiging en de
daarmee samenhangende noodzaak tot bezuinigen, gaven mogelijkerwijs de aanzet
tot deze veranderingen. Waarschijnlijk is de conclusie dan ook gerechtvaardigd,
dat de externe verzelfstandiging een rol speelde bij het doorvoeren van diverse
veranderingen in het financieel-economisch management, die moesten leiden tot
een bedrijfsmatiger en zakelijker werkwijze. In de praktijk bleek overigens in
diverse gevallen, dat de reikwijdte van de doorgevoerde veranderingen nog
beperkt was. 

VI.7 Slot
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In dit hoofdstuk kwamen de ontwikkelingen bij de Informatiseringsbank en IB-
Groep in de periode 1988-1995 aan de orde. Daarbij lag een accent op de verdere
verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot IB-Groep. In de paragrafen
VI.2 en VI.3 is in hoofdlijnen ingegaan op de activiteiten van de IB-Groep en het
proces van externe verzelfstandiging. In paragraaf VI.4 is nagegaan, hoe de
produktie, de totale kosten en de efficiëntie zich bij de Informatiseringsbank/IB-
Groep ontwikkelden.
  Vervolgens werd in paragraaf VI.5 ingegaan op de veranderingen in de finan-
cieel-economische sturing, waarmee de verzelfstandiging van de IB-Groep
gepaard ging. Tot slot werden in paragraaf VI.6 de diverse bij de IB-Groep
opgetreden ontwikkelingen, kort geconfronteerd met de op basis van de neo-insti-
tutionele economische theorie opgestelde stellingen en hypothesen.
  In het nu volgende hoofdstuk VII komt het case-onderzoek bij drie onderdelen
van de gemeente Haarlemmermeer aan de orde.


