
       Zoals in het voorgaande naar voren kwam, vond het onderzoek plaats bij de204

gemeente Haarlemmermeer, de provincie Groningen en, op rijksniveau, de IB-Groep. Bij
de IB-Groep richtte het onderzoek zich hoofdzakelijk op de organisatie als geheel en op de
veranderingen die optraden in de relatie tussen de IB-Groep en de voormalige moederor-
ganisatie, het Ministerie van OCenW. Bij de gemeente Haarlemmermeer ging de aandacht
vooral uit naar drie organisatie-onderdelen, te weten de dienst Openbare Werken en Milieu
(OWM), het Beheer Openbare Buitenruimte (BOB) en de Openbare Bibliotheek. Bij de
provincie Groningen werd met name ingegaan op de ontwikkelingen bij de dienst Zuive-
ringsbeheer Provincie Groningen (ZPG) en de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK).
Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over de (zes) onderzochte organisaties, wordt
gedoeld op de IB-Groep, OWM, BOB, de Openbare Bibliotheek, ZPG en DWK. De
algemene ontwikkelingen bij de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Groningen
komen niet nader aan de orde.
  Zie de drie afzonderlijk verschenen verslagen van de case-onderzoeken voor een meer
gedetailleerd beeld van de in de onderzochte organisaties op financieel-economisch
opgetreden ontwikkelingen.
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IX. Verzelfstandiging van overheidsorganisaties en veranderingen in het
financieel-economisch management

IX.1 Inleiding

In hoofdstuk IV kwam naar voren, dat bij de management control van een
organisatie verschillende middelen ter beschikking staan. De organisatiestructuur
en het financieel-economisch management van een organisatie zijn twee van de
meer "technische" middelen die kunnen worden ingezet bij de management
control. In hoofdstuk IV werd de veronderstelling uitgesproken, dat verande-
ringen in de organisatiestructuur, in dit geval de verzelfstandiging van een
overheidsorganisatie, gepaard zouden kunnen gaan met veranderingen in de
financieel-economische sturing van de organisatie.
  In de hoofdstukken VI t/m VIII is op basis van praktijkonderzoek een beeld
geschetst van onder meer de veranderingen, die zich in samenhang met de
verzelfstandiging voordeden in de financieel-economische sturing van de onder-
zochte verzelfstandigde organisaties. Op die wijze werd een beeld verkregen van
de veranderingen die bij deze organisaties optraden in het financieel-economisch
management.204

  Dit hoofdstuk bevat een schetsmatige samenvatting en enkele globale conclusies
omtrent de veranderingen die zich voordeden in de financieel-economische
sturing van de onderzochte organisaties. Er worden geen "harde", geschemati-
seerde conclusies gepresenteerd. Dat zou al gauw kunnen leiden tot veronacht-
zaming van wezenlijke nuances. In paragraaf IX.2 wordt herhaald hoe de zes
onderzochte organisaties in paragraaf II.3.3 werden gesitueerd in het "verzelf-
standigingsspectrum". Bij het trekken van conclusies omtrent de veranderingen in
het financieel-economisch management is het van belang, dat globaal duidelijk is



       Over de hoofdlijnen van dit hoofdstuk verscheen het artikel "Bedrijfseconomische205

sturing in verzelfstandigde overheidsorganisaties" in Maandblad voor Accountancy en
Bedrijfseconomie, 71e jrg., 1997 - nr. 6, pp. 428-440.
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in welke mate een bepaalde organisatie is verzelfstandigd, dat wil zeggen welke
positie de organisatie inneemt in het "verzelfstandigingsspectrum". In paragraaf
IX.3 wordt in samenvattende zin ingegaan op de ontwikkelingen die zich in de
onderzochte organisaties voordeden met betrekking tot de in hoofdstuk IV onder-
scheiden aspecten van het financieel-economisch management. Hier komt onder
meer de vraag aan de orde, of een verdergaande vorm van verzelfstandiging ook
gepaard ging met verdergaande veranderingen in het financieel-economisch
management. In paragraaf IX.4 worden enkele conclusies getrokken ten aanzien
van de veranderingen, die met de verzelfstandiging optraden in de financieel-
economische sturing van de onderzochte organisaties. Daarbij wordt ook kort
teruggekeken naar hoofdstuk IV, waarin enkele theoretische uitgangspunten
werden geformuleerd omtrent financieel-economisch management en meer
algemeen management control. Tot slot volgen in paragraaf IX.5 enkele afsluiten-
de opmerkingen.205

IX.2 Het "verzelfstandigingsspectrum" en de classificatie van de onderzochte
organisaties hierin

Bij het beoordelen van de mate waarin een bepaald aspect van het financieel-
economisch management in een bepaalde organisatie is ontwikkeld, kan niet
worden volstaan met het in isolement beschrijven van de in één bepaalde organi-
satie geconstateerde ontwikkelingen. Het is van belang de diverse onderzochte
organisaties ook in relatie tot elkaar te bezien. Op die wijze kan wellicht worden
nagegaan, of een sterkere mate van verzelfstandiging bij de onderzochte organisa-
ties samenging met het in sterkere mate ontwikkeld zijn van een bepaald aspect
van het financieel-economisch management, zoals afgeleid zou kunnen worden uit
de theorie van Van Loon (zie paragraaf IV.3). Bij deze aanpak vindt dus een
vergelijking en beoordeling plaats van de ontwikkelingen in de onderzochte
organisaties; er is zogezegd sprake van vergelijkend case-onderzoek. Een dergelij-
ke aanpak kan tevens van belang zijn met het oog op de verdere theorie-ontwikke-
ling op basis van het case-onderzoek.
  Het is van belang dat bij de vergelijking van de in de financieel-economische
sturing opgetreden ontwikkelingen, een zo helder mogelijk beeld bestaat van de
mate waarin de onderzochte organisaties zijn verzelfstandigd (en van de onder-
linge verschillen die in dit opzicht bestaan tussen de onderzochte organisaties). In
paragraaf II.3 werd een "verzelfstandigingsspectrum" geïntroduceerd, waarin op
basis van de Nederlandse praktijk in totaliteit acht vormen van sturing, c.q.
gradaties van verzelfstandiging, werden onderscheiden (zie in dit verband ook



       Zoals al werd aangegeven in hoofdstuk II, gaat het bij de onderscheiden sturings-206

vormen om een globale indeling. De grenzen tussen de verschillende vormen van verzelf-
standiging zijn niet helder vastgelegd. Benadrukt moet dan ook worden, dat zeker zolang
de grenzen niet nauwkeurig zijn afgebakend (voorzover dat al mogelijk is), intuïtieve en
arbitraire elementen een rol kunnen spelen bij de classificatie van een bepaalde organisatie.
In de praktijk is in feite ook sprake van een continu verlopende schaal. Bovendien hoeft
een organisatie niet op elk sturingsaspect eenzelfde mate van zelfstandigheid te hebben.
Als sturingsaspecten kunnen bijvoorbeeld worden genoemd, de gekozen organisatiestruc-
tuur, de vrijheid van het management ten aanzien van de aard en samenstelling van de
produktie, de keuze van (extra) afzetmarkten of klantengroepen en de vrijheden op
personeel en financieel-economisch gebied.
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Hartley en Parker, 1991, pp. 20-21). Met het verzelfstandigingsspectrum werd,
op basis van de mate van verzelfstandiging van een organisatie, in de acht
onderscheiden sturingsvormen een zekere rangorde aangebracht.206

  Hoewel het niet gaat om "harde" en geheel eenduidige classificaties, werden de
zes onderzochte organisaties in paragraaf II.3 globaal geplaatst in het
"verzelfstandigingsspectrum". Gemakshalve wordt de classificatie van de organi-
saties onderstaand herhaald. De organisaties zijn gerangschikt naar oplopende
mate van zelfstandigheid.
- Dienst Openbare Werken en Milieu (OWM): zelfbeheer.
- Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK): aanvankelijk zelfbeheer; geleide-

lijk - en zeker vanaf 1996 - overgegaan in contractmanagement.
- Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG): tak van dienst, zijnde een

bedrijf.
- Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en de Openbare Bibliotheek: ge-

matigde vormen van externe verzelfstandiging, te weten resp. zelfstandig
bestuursorgaan en sterk aan gemeentelijke eisen gebonden stichting (vooral
in financieel opzicht sterke afhankelijkheid van de voormalige moederorga-
nisatie).

- Beheer Openbare Buitenruimte (BOB): vooralsnog te beschouwen als een
vorm van uitbesteding/privatiseren; op termijn wellicht afstoting (van dit
laatste zou sprake kunnen zijn na de periode waarvoor de gemeente Haar-
lemmermeer voornemens was opdrachten te garanderen en na eventuele
verkoop van de aandelen van de gemeente Haarlemmermeer in BOB).

  In het navolgende wordt voor de diverse onderzochte aspecten van het finan-
cieel-economisch management onder meer globaal nagegaan, of sprake is van een
sterkere mate van ontwikkeling naar gelang een organisatie verdergaand is
verzelfstandigd.
  Enigszins terzijde kan er nog op worden gewezen, dat uit de classificatie van de
onderzochte organisaties duidelijk naar voren komt dat, vanwege het feit dat de
externe verzelfstandiging van BOB vertraging ondervond, in het onderzoek geen
organisatie is opgenomen waar daadwerkelijk ervaring was opgedaan met een
verregaande mate van (externe) verzelfstandiging. Bovendien werden de onder-
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zochte organisaties niet of nauwelijks, en hooguit op indirecte wijze, geconfron-
teerd met concurrentie vanuit de markt. Dat kan van betekenis zijn voor de in het
onderzoek geconstateerde ontwikkelingen op het gebied van het financieel-
economisch management. Vooral voor een op de markt opererende organisatie,
die geen enkele binding meer heeft met de voormalige moederorganisatie, is een
zodanige bedrijfseconomische sturing van belang, dat de organisatie zich in finan-
cieel opzicht geheel zelfstandig staande kan houden.

IX.3 Vier aspecten van het financieel-economisch management: verande-
ringen in de praktijk

IX.3.1 Inleiding

In deze paragraaf komen de veranderingen aan de orde, die optraden in het
financieel-economisch management van de onderzochte organisaties en onder-
delen daarvan. Achtereenvolgens wordt in de paragrafen IX.3.2 t/m IX.3.5
ingegaan op de vier in hoofdstuk IV onderscheiden aspecten, dat wil zeggen:
- de financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het

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

financial) accounting, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de
veranderingen in het planmatig handelen en het budgetteringsproces;

- het aantal medewerkers op financieel-economisch gebied en de deskundig-
heid ervan;

- de wijze van bekostiging van de verzelfstandigde organisatie.
In de paragrafen wordt steeds een samenvattend beeld gegeven, van de in de
onderzochte organisaties opgetreden ontwikkelingen ten aanzien van een bepaald
aspect van het financieel-economisch management. Met paragraaf IX.3.6 wordt
deze paragraaf afgesloten.

IX.3.2 De financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van het management

Budgettaire bevoegdheden

In de onderzochte organisaties deed zich in samenhang met de verzelfstandiging,
in alle gevallen een toename voor in de budgettaire bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden van het management. Dat hield onder meer in dat de managers van de
desbetreffende organisaties in alle gevallen meer mogelijkheden kregen, om
zonder voorafgaande, formele goedkeuring van het politieke bestuur of centrale
ambtelijke niveaus, zelfstandig middelen vanuit een bepaald budget over te
hevelen naar een ander budget (dat wil zeggen: te schuiven met budgetten). Zo



       Zie de afzonderlijk verschenen, meer uitvoerige onderzoeksverslagen over de IB-207

Groep, de provincie Groningen en de gemeente Haarlemmermeer, voor nadere analyses
van de budgettaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het management van de
verzelfstandigde organisaties of organisatie-onderdelen en meer in het algemeen de
veranderingen in het financieel-economisch management.
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kon bijvoorbeeld flexibel en snel worden gereageerd op bepaalde ontwikkelingen,
die de werkelijkheid deden afwijken van de ten tijde van het opstellen van de
begroting verwachte situatie. De mogelijkheden tot substitutie tussen budgetten
waren na de (verdere) verzelfstandiging in de onderzochte organisaties in sterkere
mate aanwezig dan in de vroegere, in mindere mate of niet-verzelfstandigde
situatie. In grote lijnen gesteld kan in aanvulling hierop worden geconcludeerd,
dat het management meer budgettaire vrijheden kreeg naarmate een organisatie in
sterkere mate was verzelfstandigd.
  In samenhang hiermee werden, voorzover dat nog niet het geval was, voor de
verschillende budgetten budgethouders benoemd. De budgethouders waren
verantwoordelijk voor het beheer van een bepaald budget en kregen in het
algemeen de bevoegdheid, om tot bepaalde maximale bedragen zelfstandig te
beslissen over de besteding van het budget.
  Bij vrij bescheiden vormen van interne verzelfstandiging, zoals die golden bij de
dienst Openbare Werken en Milieu (OWM) te Haarlemmermeer en de Dienst
beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie Groningen tot 1996, ging het
bij de budgettaire vrijheden om vrij beperkte mogelijkheden tot substitutie tussen
budgetten. Het betrof hier bijvoorbeeld de vrijheid om met budgetten te schuiven
tussen de subtaakvelden of de subfunctie- of functienummers van de begroting.207

Organisaties die in sterkere mate intern waren verzelfstandigd, zoals DWK vanaf
1996 en de dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG), beschikten over
ruimere substitutiemogelijkheden tussen budgetten. Bij extern verzelfstandigde
organisaties, zoals de Openbare Bibliotheek van de gemeente Haarlemmermeer en
de Informatie Beheer Groep (IB-Groep), was in principe sprake van een "lump
sum"-bekostiging. Daarbij werden vanuit de (vroegere) moederorganisatie geen
beperkingen opgelegd ten aanzien van de precieze besteding van het budget,
zolang werd voldaan aan de voorwaarde dat de gewenste prestaties werden
gerealiseerd. Bezien vanuit de voormalige moederorganisatie verviel dus ook het
onderscheid tussen personele en materiële budgetten. Bij realisatie van de plannen
voor de externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte (BOB),
zou ook hier een dergelijke budgettaire vrijheid gelden ten opzichte van de
voormalige moederorganisatie.

Inrichting administratie

Bij alle onderzochte organisaties betekende de verzelfstandiging, dat er vrijheid
ontstond ten aanzien van de inrichting van de administratie, of dat deze vrijheid



       Omdat DWK mogelijkheden had tot substitutie tussen budgetten, was na de interne208

verzelfstandiging en de instelling van de egalisatiefondsen, in de praktijk overigens nog
maar nauwelijks sprake van het naar de algemene middelen terugvloeien van middelen uit
niet-uitgeputte budgetten, zo werd tijdens het onderzoek aangegeven.
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verder toenam. Dit betekende dat tot op zekere hoogte eigen inzichten konden
worden gevolgd, om de financiële informatie te verkrijgen die nodig werd geacht
voor bijvoorbeeld een meer bedrijfsmatige sturing van de organisatie. Bij een
sterke mate van interne verzelfstandiging, zoals bij ZPG te Groningen, of bij
externe verzelfstandiging, zoals bij de IB-Groep en de Openbare Bibliotheek en
BOB te Haarlemmermeer, hoefden ook de voor de desbetreffende overheidslaag
geldende Comptabiliteitsvoorschriften niet meer te worden gevolgd.

Vorming van reserves

Verschillende van de onderzochte organisaties kregen met de (verdergaande)
verzelfstandiging ook de bevoegdheid over te gaan tot de vorming van egalisa-
tiereserves, of algemene reserves. De mogelijkheid dergelijke reserves te vormen
hield in, dat reserves gevormd mochten worden waarvan de bestemming niet
tevoren vastlag. Overschotten en tekorten op de voor een bepaald boekjaar
beschikbare budgetten konden worden verrekend met die reserves.
  OWM beschikte gedurende de eerste jaren na de interne verzelfstandiging niet
over een eigen reserve; overschotten en tekorten werden geheel verrekend met de
algemene middelen van de gemeente Haarlemmermeer. Ten tijde van het onder-
zoek was een bedrijfsreserve ingesteld, waarmee "beïnvloedbare mee- en tegen-
vallers" werden verrekend. Hierdoor werden de gevolgen van efficiënt of ineffici-
ent handelen ten dele zichtbaar bij de dienst. DWK kreeg kort na de interne
verzelfstandiging de beschikking over enkele egalisatiefondsen, waarmee over-
schotten en tekorten op bepaalde budgetten konden worden verrekend. In principe
moesten andere overschotten (en tekorten) van DWK worden verrekend met de
algemene provinciale middelen.208

  Bij de extern verzelfstandigde IB-Groep en Openbare Bibliotheek ging het om
reserves die de functie moesten hebben van een weerstandsvermogen, waarmee
alle optredende overschotten en tekorten dienden te worden verrekend. In
principe kon ook ZPG geen enkel beroep doen op financiële bijdragen uit de
moederorganisatie; ook bij deze organisatie dienden alle tekorten en overschotten
volledig te worden verrekend met de egalisatiereserve.
  Geconcludeerd kan worden, dat bij de onderzochte organisaties een sterkere
mate van verzelfstandiging in het algemeen gepaard ging met een toename in de
(formele) vrijheden ten aanzien van de vorming en besteding van reserves.
  Overigens golden in de onderzochte organisaties in alle gevallen bepaalde,
vanuit de moederorganisatie opgelegde beperkingen ten aanzien van de besteding,



       Hoewel deze term oorspronkelijk betrekking had op de verplichting voor Drentse209

veenarbeiders om te kopen in winkels van hun werkgever, wordt de verplichting tot
interne levering en afname van bepaalde goederen en diensten in de Nederlandse over-
heidssector ook vrij algemeen aangeduid als gedwongen winkelnering.

       Bij de IB-Groep, waar de verschillende organisatie-eenheden tot op zekere hoogte210

ook zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden hadden, bleef intern de ge-
dwongen winkelnering gehandhaafd.
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de vorming en/of de hoogte van de reserves. Ook bij de IB-Groep en de Openbare
Bibliotheek te Haarlemmermeer, extern verzelfstandigde organisaties die in
principe geen financieel beroep meer konden doen op de voormalige moederorga-
nisatie, waren door de voormalige moederorganisatie grenzen gesteld aan de
maximale omvang van de reserves. Bij realisatie van de plannen, zou het extern
verzelfstandigde BOB wellicht wel onafhankelijk van de voormalige moederorga-
nisatie kunnen beslissen over de vorming van en beschikking over reserves. Maar
hierover was ten tijde van het onderzoek nog geen concrete informatie beschik-
baar.

Verplichting tot interne levering en afname van goederen en diensten (gedwongen
winkelnering)

In de verplichting van de verzelfstandigde organisaties om bepaalde goederen en
diensten intern af te nemen of te leveren (de zogenaamde gedwongen winkelne-
ring), kwam met de (verdergaande) verzelfstandiging in enkele gevallen geen
verandering.  Zo bleef voor DWK en ZPG de gedwongen winkelnering volledig209

bestaan. Weliswaar kreeg ZPG de bevoegdheid extern prijsopgave te vragen,
maar dat betekende niet dat daadwerkelijk extern mocht worden gekocht. Ook
voor OWM veranderde nog niets ten aanzien van de gedwongen winkelnering. Er
waren nog geen concrete plannen om eventueel op langere termijn de gedwongen
winkelnering bij de gemeente Haarlemmermeer te laten vervallen.
  Bij de externe verzelfstandigingen van de Openbare Bibliotheek en de IB-Groep
verviel formeel de gedwongen winkelnering ten opzichte van de voormalige
moederorganisatie, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de huisvesting.  Overigens210

was nog niet geheel duidelijk, of de Openbare Bibliotheek in de praktijk werkelijk
geheel vrij zou zijn bij de keuze van de huisvesting. Volgens de plannen zou voor
BOB geen enkele vorm van gedwongen winkelnering meer gelden ten aanzien van
de gemeente Haarlemmermeer.
  De conclusie kan zijn dat, in elk geval formeel, het onderscheid tussen interne
of externe verzelfstandiging gepaard ging met het niet, respectievelijk wèl
vervallen van de gedwongen winkelnering.



       Zoals in hoofdstuk VI al werd aangegeven, won de IB-Groep met het jaarverslag211

over 1995 de "F.G. Kordes-Trofee 1996".
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IX.3.3 Instrumentarium op het gebied van de financial en de manage-
ment accounting

Veranderingen op het gebied van de financial accounting

De onderzochte verzelfstandigingen gingen in verschillende mate gepaard met
veranderingen in de financial accounting. In de eerste plaats kan hier worden
gewezen op het feit, dat de meeste van de onderzochte organisaties na de (verder-
gaande) verzelfstandiging - en soms in samenhang met algemene veranderingen
in de planning en control - zelfstandige jaarrekeningen publiceerden. DWK was
de enige van de onderzochte organisaties, waarvoor geen zelfstandige jaarreke-
ning verscheen. Ook de verdergaande verzelfstandiging van DWK in 1996 leidde
er niet toe, dat een formeel als jaarrekening aan te duiden document zou gaan
verschijnen.
  OWM en ZPG werkten vrijwel vanaf het tijdstip van interne verzelfstandiging
met een zelfstandige jaarrekening. Dat was ook het geval bij de IB-Groep en de
Openbare Bibliotheek. Volgens de plannen zou na de externe verzelfstandiging
voor BOB eveneens een zelfstandige jaarrekening verschijnen. Voor de IB-Groep
verscheen ook tijdens de periode van interne verzelfstandiging al een extern
jaarverslag met een externe jaarrekening. Met de externe verzelfstandiging nam
de inhoudelijke kwaliteit van dit document sterk toe.  Met de verzelfstandiging211

ging de IB-Groep over van het kasstelsel op het baten-lastenstelsel. ZPG werd een
provinciaal bedrijf, waardoor de provinciale Comptabiliteitsvoorschriften voor
deze organisatie niet meer golden.
  Met de wijziging van de Comptabiliteitsvoorschriften voor de provincies en de
gemeenten, verdween vanaf 1995 het onderscheid tussen de gewone en de
kapitaaldienst in de jaarrekeningen (en begrotingen) van gemeentelijke en
provinciale organisaties. Dit had echter geen verband met het al dan niet verzelf-
standigen van diensten.
  Voor wat betreft ZPG en de extern verzelfstandigde organisaties kan worden
geconstateerd, dat deze zich na de externe verzelfstandiging niet meer hoefden te
houden aan de voor de desbetreffende overheidslaag geldende Comptabiliteits-
voorschriften. Daardoor konden de desbetreffende organisaties in principe
zelfstandig beslissen over de inrichting van hun begrotingen en rekeningen. 
  Vastgesteld kan worden, dat bij de onderzochte organisaties een verdergaande
(interne of externe) verzelfstandiging van organisatie-eenheden, gepaard ging met
verdergaande veranderingen op het gebied van de financial accounting.

Veranderingen op het gebied van de management accounting



       Bij de extern verzelfstandigde openbare bibliotheek gingen dergelijke rapportages212

in principe niet naar de voormalige moederorganisatie, de gemeente Haarlemmermeer.
Ook bij de IB-Groep werden dergelijke rapportages in principe slechts opgesteld voor de
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In het algemeen gesproken kan bij de onderzochte organisaties worden gecon-
stateerd, dat stappen werden gezet ter versterking van het planmatig handelen op
financieel-economisch gebied. Dit uitte zich onder meer in frequentere financiële
en economische rapportages en een vroegtijdiger verschijnen van de jaarreke-
ningen van de desbetreffende organisaties. Daarnaast kan vooral worden gewezen
op het plannen en beheersen, en aan elkaar koppelen, van de ontwikkelingen op
financieel en beleidsinhoudelijk gebied. De diverse initiatieven op het gebied van
de interne informatievoorziening hadden tot doel, de beleidsinhoudelijke en
financieel-economische sturing van de organisaties te verbeteren.
  Op het gebied van de management accounting waren onder meer initiatieven van
belang, om een grotere handelingsvrijheid van intern verzelfstandigde organisaties
of organisatie-onderdelen gepaard te laten gaan met een grotere informatie- en
verantwoordingsplicht. Dit betekende bijvoorbeeld dat werd gepoogd de
planning- en controlcyclus uit te breiden en te versterken. Soms waren de hier
gezette stappen onderdeel van in de gehele moederorganisatie ontplooide initia-
tieven op het gebied van planning en control, soms ook ging het om afzonderlijk
ontwikkelde plannen. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij ZPG.
  Extern verzelfstandigde organisaties als de IB-Groep en de Openbare Bibliotheek
dienden na de externe verzelfstandiging, meer dan voorheen, aan de voormalige
moederorganisatie informatie te leveren omtrent onder meer de gerealiseerde
prestaties.
  In tegenstelling tot intern verzelfstandigde organisaties die expliciet deel bleven
uitmaken van een groter financieel en organisatorisch geheel, gold voor de extern
verzelfstandigde organisaties in principe, dat ze in financieel-economisch opzicht
geheel zelfstandig functioneerden. Daarom waren vooral in deze organisaties een
versterking van het planmatig handelen en de financieel-economische informatie-
voorziening nodig, om zo te komen tot een meer bedrijfsmatige werkwijze.
Daartoe werden voor intern gebruik tussentijdse rapportages opgesteld, waarin
werd ingegaan op de belangrijkste financieel-economische ontwikkelingen (en
soms ook op inhoudelijke aspecten van de activiteiten en de produktie). Overigens
was ten tijde van het onderzoek ook bij intern verzelfstandigde organisaties als
OWM en vooral DWK, sprake van een min of meer regelmatige interne rapporta-
ge over de mate van uitputting van financiële budgetten. 
  Vastgesteld kan worden, dat in formele zin in alle onderzochte organisaties een
versterking van de planning en control plaatsvond. In alle onderzochte organisa-
ties werden voorafgaand aan, of direct aansluitend op de verzelfstandiging,
projecten gestart op het gebied van de planning en control.
  Dit betekende bijvoorbeeld dat in alle onderzochte organisaties management-
rapportages (maraps) en/of tussentijdse rapportages werden ingevoerd.  De212



eigen organisatie (inclusief Raad van Toezicht). In de praktijk wenste het Ministerie van
OCenW echter ook vrij veel informatie te ontvangen over het interne reilen en zeilen van
de IB-Groep.

       Zoals al werd aangegeven, verschenen daarnaast ook bij de intern verzelfstandigde213

organisaties met een zekere regelmaat tussentijdse rapportages voor gebruik binnen de
eigen organisatie.
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frequentie en het tijdstip van deze maraps varieerden. Maar in het algemeen ging
het in elk geval om tenminste twee rapportages per boekjaar. In principe werd in
deze in de loop van een boekjaar verschijnende maraps gerapporteerd over de
belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties op financieel en inhoudelijk
gebied.213

  Daarnaast werden, als een volgend stadium in de versterking van de planning en
control, in verschillende organisaties produktbegrotingen geïntroduceerd. In deze
produktbegrotingen werden in principe de beschikbare middelen, de inputs,
duidelijk gerelateerd aan de ermee te realiseren prestaties, de outputs.
  Hoewel in de loop der jaren in het algemeen verbeteringen optraden, mag
worden geconcludeerd, dat in de tijd van het onderzoek de kwaliteit van de
maraps en tussentijdse rapportages van geval tot geval enigszins wisselde. Veelal
ging de aandacht hoofdzakelijk uit naar financiële aspecten. Voor de inhoudelijke
prestaties en de produktie bestond in het algemeen weinig aandacht. Bij ZPG, de
Openbare Bibliotheek en de IB-Groep was die aandacht misschien iets groter dan
in de andere onderzochte organisaties. Volgens betrokkenen werd in het algemeen
door het politieke bestuur, hogere ambtelijke echelons en intern binnen de organi-
satie, ook maar weinig gebruik werd gemaakt van de informatie in de maraps en
tussentijdse rapportages.
  Bij de extern verzelfstandigde IB-Groep en Openbare Bibliotheek werd geconsta-
teerd, dat de instelling van een Raad van Toezicht resp. zelfstandig bestuur, ertoe
had geleid dat hogere eisen werden gesteld aan de financieel-economische
rapportages, alsmede aan de voorbereiding van de financieel-economische
besluitvorming. Door betrokkenen werd aangegeven, dat de Raad van Toezicht
van de IB-Groep en het bestuur van de Openbare Bibliotheek hogere eisen stelden
aan de financieel-economische informatievoorziening, dan voorheen het geval was
geweest bij de toenmalige moederorganisatie. Bij de IB-Groep leidde dit er
bijvoorbeeld toe, dat er een financieel-economische onderbouwing moest worden
toegevoegd aan voorstellen voor nieuwe investeringen.
  Op de bij de onderzochte organisaties ontwikkelde prestatie- en produktbegro-
tingen, wordt in het navolgende nog teruggekomen. In algemene zin kan hier
worden opgemerkt, dat deze begrotingen nog bepaald geen volledig en concreet
beeld gaven van de te realiseren prestaties.



       Met een meer zakelijke werkwijze wordt hier bedoeld, dat er bij de sturing van de214

organisatie in sterkere mate gebruik wordt gemaakt van feitelijke informatie omtrent
kosten, opbrengsten, omvang van de produktie, e.d. Een meer bedrijfsmatige werkwijze
houdt hier in, dat meer wordt gewerkt volgens bedrijfseconomische principes en met
bedrijfseconomische methoden en technieken, zoals de toedeling van indirecte kosten aan
organisatie-eenheden en produkten, een beoordeling van de kosten en baten van investe-
ringen, de berekening van kostprijzen van produkten en het vergelijken van de gerealiseer-
de met de voorgenomen financiële en andere prestaties. Bij het in versterkte mate hanteren
van bedrijfseconomische principes gaat het er uiteindelijk om, dat er meer aandacht is voor
het met elkaar vergelijken van de kosten en baten van activiteiten en organisatie-eenheden.
Wellicht ten overvloede wordt hier nog opgemerkt, dat het in het geval van overheidsorga-
nisaties niet altijd hoeft te gaan om financiële baten.
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  Omdat BOB nog niet daadwerkelijk was verzelfstandigd en de financieel-
economische sturing hier nog niet daadwerkelijk vorm had gekregen, kon geen
oordeel worden geveld over de planning en control van deze organisatie.
  Voor intern gebruik binnen de eigen (en de overkoepelende) organisatie en
eventueel overleg met politieke bestuurders, werden door de betrokken eenheden
meestal ook concrete werkplannen (of dienstplannen) opgesteld voor het lopende
of eerstvolgende begrotingsjaar. Hoewel ten aanzien van het praktische gebruik
van de werkplannen beperkingen golden, mag worden gesteld dat ze in het
algemeen leidden tot enige versterking van het planmatig handelen. Op het punt
van de ontwikkeling van dergelijke werkplannen waren er waarschijnlijk geen
grote verschillen tussen de onderzochte organisaties.
  Met name bij de Openbare Bibliotheek en de IB-Groep werd ook expliciet
aandacht besteed aan de ontwikkeling van beleidsplannen voor de langere termijn.
Dat betekende dat vrij diepgaand diende te worden nagedacht over de toekomstige
ontwikkeling van de activiteiten. Gesteld mag worden, dat hiermee een basis werd
gelegd voor een verdere versterking van het planmatig handelen in deze organisa-
ties. In de andere organisaties beperkte de systematische aandacht voor de langere
termijn zich vooral tot relatief eenvoudige meerjarenbegrotingen, waarbij het
hoofdzakelijk ging om een extrapolatie van de huidige budgetten.
  In verschillende gevallen kon worden geconstateerd, dat bij de sturing van de
organisatie de aandacht van leidinggevenden nog vooral uitging naar de strikt
financiële aspecten (beheersing van budgetten). De aandacht voor de prestaties en
de produktie bleef dikwijls nog vrij beperkt. Dit gold voor DWK en vooral voor
OWM; ten dele was dit echter ook het geval bij ZPG, de Openbare Bibliotheek en
de IB-Groep.
  Bij de onderzochte organisaties vond formeel in alle gevallen een versterking
plaats van de planning en control en meer algemeen de management accounting.
Daardoor kon in principe op een meer zakelijke en bedrijfsmatige wijze worden
gewerkt.  Geconstateerd kan worden, dat de strikt financiële beheersing in het214

algemeen geen problemen meer opleverde. Dat was met name bij OWM wel het
geval in de eerste jaren na de interne verzelfstandiging.



       Het is van belang te benadrukken dat betrokkenen in de onderzochte organisaties215

in enkele gevallen naar voren brachten, dat niet zonder meer mocht worden uitgegaan van
een directe samenhang tussen de verzelfstandiging en de ontwikkelingen op het gebied van
bijvoorbeeld planning en control. Aspecten als een geleidelijke verdere ontwikkeling en
versterking van de sturing van de organisatie, of het volgen van algemene trends, konden
ook een rol spelen.

       Hierbij moet erop worden gewezen, dat afgezien van eventuele algemene trends op216

dit gebied in de overheids- en non profit-sector, de per 1 januari 1995 doorgevoerde
wijzigingen in de provinciale en gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften een rol
gespeeld kunnen hebben bij de opstelling van prestatie- en produktbegrotingen. De
wijzigingen behelsden namelijk onder meer de verbijzondering van indirecte kosten naar
functienummers op de begroting. Nu hadden gemeenten en provincies de vrijheid om
zelf te bepalen, met behulp van welke methode deze kostenverbijzondering zou plaatsvin-
den. Maar denkbaar is dat het feit dat kostenverbijzondering nu toch noodzakelijk werd,
in combinatie met algemene ontwikkelingen op dit gebied, ertoe leidde dat verscheidene
overheidsorganisaties in de periode 1995-1997 een eerste prestatie- of produktbegroting
opstelden. In die begrotingen werden in veel gevallen ook kostprijzen per eenheid prestatie
of per eenheid produkt opgenomen.
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  In samenhang met de verzelfstandiging, nam bij de organisaties in elk geval de
aandacht voor de financiële budgettering toe in de jaren na de verzelfstan-
diging.  Een dergelijke toename in de aandacht gold in (veel) mindere mate voor215

de (gerealiseerde) prestaties en produktie. Vooral bij de intern verzelfstandigde
organisaties was in het algemeen geen sprake van een zodanige versterking van de
planning en control, dat er een evenwichtige aandacht uitging naar zowel de
financiële aspecten als de inhoudelijke prestaties.

Kostprijzen/definiëring van produkten

In de meeste van de onderzochte organisaties werd er ten tijde van het onderzoek
naar gestreefd, te komen tot een definiëring van de produkten. In het algemeen
werden eveneens, in elk geval formeel, initiatieven genomen om te komen tot de
bepaling van kostprijzen van de activiteiten of de produkten. In feite vormde
vooral de extern verzelfstandigde Openbare Bibliotheek een uitzondering.
  Tevens werden in het algemeen stappen gezet op het gebied van de ontwikkeling
van prestatie- of produktbegrotingen.  In combinatie hiermee werden in de216

meeste organisaties systemen ingevoerd voor registratie van de besteding van de
arbeidstijd. In prestatie- of produktbegrotingen worden niet alleen de verbruikte
inputs weergegeven, maar werd tevens een beeld gegeven van de ermee gereali-
seerde prestaties of hoeveelheden produkten en soms ook van de kostprijzen
ervan.
  Het jaarlijkse dienstplan van DWK, dat in de praktijk de rol had van dienst-
begroting, was vooral gebaseerd op de verrichte activiteiten. Per activiteit werd



       In navolging van de Comptabiliteitsvoorschriften voor de waterschappen, die ZPG217

ten tijde van het onderzoek hanteerde, werden hoofdzakelijk kostenbedragen per taakveld
en proces vermeld. Tevens werd steeds aangegeven tot welke personeelsinzet en welk
kostenbedrag per vervuilingseenheid een bepaald proces leidde.
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de personeelsinzet vermeld. Soms werd per activiteit tevens een concreet beeld
gegeven van de omvang van de te realiseren prestaties; in de meeste gevallen ging
het om een globale aanduiding van de prestaties. Het dienstplan van DWK bevatte
tevens bepaalde gegevens omtrent de per jaar te maken kosten per object of per
km areaal. Er was bij DWK nog geen sprake van duidelijk gedefinieerde produk-
ten en berekening van de kostprijzen van die produkten.
  Bij de door OWM opgestelde produktbegroting en kostprijzen ging het in feite
nog om experimenten. Binnen de dienst werd ook nog maar een geringe waarde
toegekend aan de gedefinieerde produkten en de berekende kostprijzen. Wel
werden concrete stappen gezet om de produktbegroting te versterken. Zowel bij
DWK als OWM vond de feitelijke sturing grotendeels plaats op basis van inputge-
gevens, zoals de begrote en werkelijk verbruikte aantallen arbeidsuren en financi-
ele middelen.
  In de praktijk werd ook bij ZPG nog vooral gestuurd op basis van inputs. Bij
ZPG werden gedurende enige tijd op begrotings- en rekeningbasis kostenbedragen
per eenheid produkt of activiteit bepaald, maar ten tijde van het onderzoek was
dat niet meer het geval. Door het onderscheiden van de processen en de diverse
kostenbedragen per vervuilingseenheid, was het wel mogelijk een goed inzicht te
krijgen in de opbouw van de kosten per vervuilingseenheid. Tevens was een
vergelijking met andere zuiveringsschappen mogelijk.217

  De IB-Groep was relatief ver gevorderd in het definiëren van produkten en
kostprijzen per eenheid produkt. In eerste instantie was het ook de bedoeling, dat
met de externe verzelfstandiging de bekostiging vanuit het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen volledig zou plaatsvinden op basis van hoeveel-
heden produkt en de kostprijzen ervan. In de praktijk was dat echter niet het
geval; de hoeveelheden produkt en de kostprijzen dienden slechts om een zekere
onderbouwing te geven aan het totaalbedrag dat het Ministerie beschikbaar stelde.
Ook intern binnen de IB-Groep waren de kostprijzen ten tijde van het onderzoek
niet werkelijk een basis voor de sturing van de organisatie.
  Bij de tijdens het onderzoek nog maar vrij kortstondig verzelfstandigde Openba-
re Bibliotheek waren de produkten nog niet helder gedefinieerd en waren geen
stappen gezet om kostprijzen te bepalen. Wel werden concrete prestatiegegevens
verzameld omtrent enkele belangrijke activiteiten. Er bestonden hier - nog niet
concreet uitgewerkte - voornemens om meer informatie te verzamelen over de
prestaties en om kengetallen te ontwikkelen, die van belang zouden kunnen zijn
voor de inhoudelijke en financieel-economische sturing.
  Onduidelijk was nog, of en zo ja, op welke wijze BOB kostprijzen voor produk-
ten zou berekenen. Maar gezien het feit dat volgens de plannen BOB in de



       Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat integraal management inhoudt, dat de218

manager van een organisatie-eenheid niet alleen aandacht dient te hebben voor inhoudelijke
zaken, maar ook voor bijvoorbeeld personele en financieel-economische aangelegenheden.
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toekomst marktconform zou moeten werken, mag ervan worden uitgegaan dat
deze organisatie zou gaan werken met kostprijzen.
  Over het geheel genomen kan de conclusie zijn, dat in alle gevallen de feitelijke
sturing van de organisatie nog in aanzienlijke mate plaatsvond op basis van
inputgegevens. Toch kan worden geconcludeerd, dat bij ZPG en de IB-Groep de
formele ontwikkeling van kostprijs- en prestatiegegevens waarschijnlijk meer
aandacht had gekregen dan bij DWK en OWM. Dat was (nog) niet het geval bij
de extern verzelfstandigde Openbare Bibliotheek. Volgens de plannen (en de eisen
van de voormalige moederorganisatie, de gemeente Haarlemmermeer), zouden
voor de bibliotheek in de toekomst vrij uitvoerige prestatiegegevens verzameld
moeten worden.
  Er kan worden vastgesteld dat bij de Openbare Bibliotheek nog maar weinig
concrete stappen waren gezet met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van
kostprijs- en prestatiegegevens. Voor de andere onderzochte organisaties mag de
conclusie wellicht zijn, dat er enige samenhang was tussen de mate van verzelf-
standiging en de mate waarin formeel produkten werden gedefinieerd of kostprij-
zen werden berekend. Van zo'n samenhang was echter in hooguit zeer beperkte
mate sprake bij het werkelijke gebruik dat werd gemaakt van informatie over
bijvoorbeeld hoeveelheden en kostprijzen van produkten.

IX.3.4 Het aantal medewerkers op financieel-economisch gebied en de
deskundigheid ervan

In de onderzochte, verzelfstandigde organisaties, deed zich in alle gevallen op het
moment van de verzelfstandiging en/of daarna, in meerdere of mindere mate een
toename voor in de personeelsformatie op financieel-economisch gebied. Dit
ondanks de (verdergaande) automatisering van met name de financieel-admini-
stratieve taken. Om inhoud te geven aan het zogenaamde integraal management,
werden ook bij de interne verzelfstandigingen financieel-economische taken
gedecentraliseerd naar de verzelfstandigde organisatie-eenheden.  In principe218

diende in de verzelfstandigde eenheden de nodige financieel-economische
informatie en personele deskundigheid beschikbaar te zijn. Daardoor werd het
mogelijk beslissingen met financieel-economische consequenties zelfstandig voor
te bereiden en meer in het algemeen om de verzelfstandigde organisatie goed te
sturen.
  Bij de desbetreffende (moeder-)organisaties bestond in het verleden veelal
relatief weinig aandacht voor een zakelijke en bedrijfsmatige financieel-econo-
mische informatievoorziening en sturing. Zoals al naar voren kwam, werd



       Er werden met de vorming en interne verzelfstandiging van DWK geen formatie-219

plaatsen van centraal niveau overgeheveld naar het decentrale niveau. De financieel-
economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van DWK bleven vooral aanvan-
kelijk dan ook nog vrij beperkt. Een volledig beeld voor DWK ontbreekt, omdat DWK bij
de in 1990 afgesloten provinciale reorganisatie een van de twee diensten was, die werd
gevormd uit de vroegere dienst Provinciale Waterstaat (terwijl daarnaast nog enige
activiteiten van Provinciale Waterstaat toevielen aan twee andere, nieuw gevormde
diensten). Het aantal financieel-economische formatieplaatsen bij DWK week nauwelijks
af van dat bij Provinciale Waterstaat. Hierbij moet echter in het oog worden gehouden, dat
deze financieel-economische personeelsformatie nu nog uitsluitend werd ingezet ten
behoeve van DWK. Omdat aan de meeste overige activiteiten van Provinciale Waterstaat
geringe financieel-economische werkzaamheden waren verbonden, mag worden gesteld
dat de vorming en interne verzelfstandiging van DWK leidde tot een beperkte toename in
de financieel-economische personeelsformatie. In totaliteit nam het aantal financieel-
economische medewerkers bij de provincie Groningen toe met de reorganisatie van 1990.
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dikwijls hoofdzakelijk op inputs gestuurd. De verzelfstandiging betekende in het
algemeen per saldo een toename in de totale financieel-economische personeels-
formatie, die na de verzelfstandiging werd ingezet in de (voormalige) moeder-
organisatie en de verzelfstandigde organisatie samen. Deze toename van de totale
personeelsformatie is wellicht niet direct een gevolg van enkel de verzelfstandi-
ging, maar veeleer van de grotere aandacht voor de financieel-economische
aspecten van de sturing van overheidsorganisaties.
  In de onderzochte organisaties ging het bij de kwaliteit van de financieel-
economische medewerkers om bijvoorbeeld hun kennis van bedrijfseconomische
technieken en automatisering en hun sociale vaardigheden (zoals het zelfstandig
kunnen voeren van zakelijk overleg met budgethouders, of debiteuren en credi-
teuren). In het algemeen mag ervan worden uitgegaan, dat het opleidingsniveau
en de kwaliteit van medewerkers van invloed zijn op de hoogte van het salaris dat
ze ontvangen. Als de gemiddelde salarisschaal vervolgens wordt beschouwd als
een indicatie van de kwaliteit, kan worden gesteld dat in de onderzochte organisa-
ties met de verzelfstandiging en in de periode daarna, in het algemeen de kwaliteit
van de financieel-economische medewerkers steeg. Ook waar zich na de
verzelfstandiging geen toename voordeed in de gemiddelde salarisschaal van de
financieel-economische medewerkers, zoals bij DWK, ZPG en de Openbare
Bibliotheek, was volgens betrokkenen na de verzelfstandiging meestal sprake van
enige toename in de gemiddelde kwaliteit van de medewerkers. Medewerkers
volgden bijvoorbeeld cursussen op financieel-economisch en automatiseringsge-
bied.
  Overigens kan worden geconstateerd, dat in de praktijk in de onderzochte
organisaties na de verzelfstandiging soms slechts een beperkte toename optrad in
het aantal financieel-economische medewerkers en de kwaliteit ervan. De interne
verzelfstandiging van DWK in 1990 leidde waarschijnlijk slechts tot een beperkte
toename in het aantal financieel-economische formatieplaatsen.  In de jaren219



       Hierbij kan worden opgemerkt, dat een belangrijk deel van vooral de financieel-220

administratieve werkzaamheden voor de Openbare Bibliotheek, vóór en nà de externe
verzelfstandiging werd verricht buiten de bibliotheekorganisatie. Daardoor kan deze
organisatie wellicht niet goed worden vergeleken met de andere onderzochte organisaties,
waar een groot deel van de financieel-economische taken door de organisatie zelf werd
verricht.

       Bij de bespreking van de verzelfstandiging van OWM werd al aangegeven, dat in221

de jaren na de interne verzelfstandiging van OWM, grote problemen optraden rond de
financieel-economische sturing van deze organisatie. Meer in het algemeen deden zich na
de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie in Haarlemmermeer gedurende enige tijd
aanzienlijke problemen voor op het gebied van de financieel-economische sturing van
grote delen van de organisatie. Deze problemen werden onder meer toegeschreven aan de
introductie van een nieuw financieel-administratief systeem, gelijktijdig met de formele
afsluiting van de reorganisatie, en het op vrij grote schaal verplaatsen van medewerkers
van het centrale naar het decentrale niveau.
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daarna was eveneens sprake van een beperkte toename van de personeelsformatie.
In het kwaliteitsniveau van de financieel-economische medewerkers van DWK, tot
uitdrukking komend in de gemiddelde salarisschaal van de desbetreffende mede-
werkers, deed zich nauwelijks een verandering voor. De externe verzelfstandiging
van de Openbare Bibliotheek had ten tijde van het onderzoek slechts geleid tot een
zeer beperkte toename van de financieel-economische personeelsformatie.220

  De vorming en interne verzelfstandiging van ZPG ging gepaard met enige
uitbreiding van het totale aantal financieel-economische formatieplaatsen binnen
de provincie Groningen. Bij de vorming van ZPG werden bij deze dienst enkele
kwalitatief gezien vrij hoogwaardige, financieel-economische medewerkers aange-
steld. In de periode na de vorming en verzelfstandiging van ZPG, traden bij deze
dienst geen wijzigingen op in de omvang van de financieel-economische perso-
neelsformatie. Van wezenlijke veranderingen in het kwaliteitsniveau was evenmin
sprake.
  Vooral bij OWM en de IB-Groep was sprake van een forse toename in het aantal
financieel-economische medewerkers. Bij OWM werden met de interne verzelf-
standiging verscheidene financieel-economische formatieplaatsen van het centrale
naar het decentrale niveau overgeheveld. Hoewel het gemiddelde salarisniveau in
de loop der jaren toenam, was volgens betrokkenen in werkelijkheid gemiddeld
genomen lange tijd nauwelijks of geen sprake van een toename in de kwaliteit van
de medewerkers.  Bij de IB-Groep deed zich in de periode voorafgaand aan en221

na de externe verzelfstandiging, een flinke toename voor in de financieel-econo-
mische personeelsformatie. Volgens betrokkenen nam daarbij de kwaliteit van de
financieel-economische medewerkers gemiddeld genomen toe.
  De conclusie kan zijn, dat de verzelfstandiging niet in alle gevallen gepaard ging
met gelijksoortige ontwikkelingen op financieel-economisch gebied. Bij DWK en
de Openbare Bibliotheek deden zich met de verzelfstandiging en in de eerste
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periode daarna, waarschijnlijk geen al te ingrijpende wijzigingen voor in de
financieel-economische sturing. Daardoor was het mogelijk om de werkzaam-
heden grotendeels te verrichten met de bestaande personeelsformatie. Overigens
kreeg de bibliotheek in principe wel de volledige verantwoordelijkheid voor de
financieel-economische sturing van de organisatie. ZPG kreeg vrij aanzienlijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op financieel-economisch gebied, wat
leidde tot de aanstelling van enkele kwalitatief hoogwaardige financieel-econo-
misch medewerkers. Bij OWM deden zich met de gemeentelijke reorganisatie en
de interne verzelfstandiging grote wijzigingen voor de in de financieel-economi-
sche taken en sturing. De IB-Groep kreeg, zeker na de externe verzelfstandiging,
zeer grote zelfstandige bevoegdheden en verantwoordelijkheden op financieel-
economisch gebied. In principe moest de organisatie ook op financieel-econo-
misch gebied geheel zelfstandig kunnen werken. Er was nog geen duidelijkheid
omtrent het aantal financieel-economische medewerkers bij BOB en de kwaliteiten
ervan.
  Vastgesteld kan worden dat bij de onderzochte organisaties een verdergaande
verzelfstandiging betekende, dat ook de financieel-economische bevoegdheden en
verantwoordelijkheden toenamen. Hoewel het beeld bepaald niet eenduidig is,
mag voorzichtig worden gesteld dat een verdergaande verzelfstandiging, gepaard
gaande met grotere veranderingen in de financieel-economische sturing van de
organisatie, ook leidde tot een grotere groei van de financieel-economische
personeelsformatie en het gemiddelde kwaliteitsniveau ervan. Vooral de Openbare
Bibliotheek laat een afwijkend beeld zien. Dat zou een gevolg kunnen zijn van het
feit, dat de bibliotheek ten tijde van het onderzoek nog maar vrij kortstondig was
verzelfstandigd. Bovendien werd een belangrijk deel van de financieel-admini-
stratieve taken van de bibliotheek uitbesteed.

IX.3.5 De wijze van bekostiging van de verzelfstandigde organisatie

In enkele van de onderzochte organisaties deden zich met de verzelfstandiging
bepaalde veranderingen voor in de wijze van bekostiging. De verzelfstandiging
betekende in de praktijk vooral, dat de verzelfstandigde organisaties ruimere
mogelijkheden kregen voor een zelfstandige bedrijfsvoering. Tevens werd in het
algemeen met de verzelfstandiging formeel gestreefd naar een verzakelijking in de
verhoudingen tussen de moederorganisatie en de verzelfstandigde organisatie.
Deze verzakelijking betrof bijvoorbeeld het maken van betere afspraken over de
omvang en totale kosten van de produktie. Het ging niet zozeer om het werkelijk
bekostigen van de organisatie op basis van de geproduceerde hoeveelheden
produkt en de kostprijzen ervan. Ook na de verzelfstandiging werd de hoogte van
de budgetten tevoren vastgesteld door de (voormalige) moederorganisatie (of via
overleg tussen de moederorganisatie en de verzelfstandigde organisatie).
  Bij de interne verzelfstandiging van OWM deden zich in het geheel geen
wijzigingen voor in de bekostiging. Dat was aanvankelijk ook het geval bij DWK.



       In principe houdt een "lump sum"-budget in, dat een organisatie voor de in totaliteit222

verrichte activiteiten een bepaald, niet nader gespecificeerd budget ter beschikking krijgt.
Daarbij kunnen bepaalde afspraken worden gemaakt omtrent door de organisatie te
realiseren prestaties.
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Zoals werd aangegeven, kregen OWM en DWK na verloop van tijd wel mogelijk-
heden tot de vorming van reserves of egalisatiefondsen. Tevens werd er voor
zowel OWM als DWK naar gestreefd door middel van bijvoorbeeld prestatie-
afspraken en/of een produktbegroting, een concreet beeld te geven van de te
realiseren prestaties. Het voor de periode 1997-2000 afgesloten managementcon-
tract betekende een wijziging in de bekostiging van DWK. DWK zou een "lump
sum"-budget ter beschikking krijgen, waarmee de organisatie in principe gedu-
rende een periode van vier jaren in financieel opzicht zelfstandig diende te
functioneren, bijzondere omstandigheden daargelaten.  Er was overigens geen222

volledige vrijheid bij de invulling van dit "lump sum"-budget; zo was substitutie
van materiële naar personele budgetten niet toegestaan.
  Ten aanzien van de bekostiging van de zuiveringsactiviteiten bij de provincie
Groningen traden met de vorming en interne verzelfstandiging van ZPG in
principe geen veranderingen op. Voorheen dienden de zuiveringsactiviteiten
volledig te worden bekostigd uit de opbrengsten van de verontreinigingsheffingen
(en enkele andere inkomsten op het gebied van de zuiveringsactiviteiten). Dat
gold na de vorming en interne verzelfstandiging van ZPG ook voor deze organisa-
tie.
  Tijdens de voorbereiding van de externe verzelfstandiging van de IB-Groep was
het voornemen, de bekostiging van de extern verzelfstandigde organisatie te laten
plaatsvinden op basis van hoeveelheden produkt en de kostprijzen ervan. In de
praktijk deden zich met de externe verzelfstandiging geen grote wijzigingen voor
in de bekostiging. De bekostiging bleef plaats vinden op basis van een tevoren
vastgesteld "lump sum"-budget, waarbij gegevens over hoeveelheden produkt en
kostprijzen slechts dienden om naderhand enige onderbouwing te geven aan dit
bedrag. De IB-Groep kon zelfstandig een nadere invulling geven aan dit budget.
Uiteraard dienden daarbij wel de met het Ministerie van OCenW gemaakte
prestatie-afspraken te worden gerealiseerd.
  De Openbare Bibliotheek kreeg met de externe verzelfstandiging eveneens de
beschikking over een "lump sum"-budget. In principe kon hieraan geheel zelfstan-
dig een nadere invulling worden gegeven, zolang maar werd voldaan aan enkele
door de gemeente geformuleerde prestatie-eisen. Volgens de plannen zou BOB
bekostigd worden door middel van een "lump sum"-budget. Zowel de IB-Groep
als de Openbare Bibliotheek kregen met de externe verzelfstandiging meer
mogelijkheden, om door het ontplooien van nieuwe activiteiten voor andere op-
drachtgevers, het beschikbare budget te vergroten.
  Bij alle organisaties werd er dus gestreefd, om door middel van bepaalde
prestatie-afspraken te komen tot een enigszins zakelijk beeld van de met het
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beschikbaar gestelde budget te realiseren prestaties. In de praktijk waren die
prestatie-afspraken in verschillende gevallen niet erg concreet, of onvolledig. Een
sterkere mate van verzelfstandiging, leidde bij de onderzochte organisaties tot een
grotere verandering in de wijze van bekostiging. Een volledige verzakelijking van
de verhoudingen, in die zin dat sprake was van een bekostiging door middel van
het betalen van een bepaalde prijs per eenheid produkt, deed zich (nog) in geen
van de onderzochte gevallen voor. Daardoor werd de (voormalige) moederorgani-
satie bijvoorbeeld niet geconfronteerd met onzekerheden, die zouden kunnen
optreden bij een schommelingen in de produktie van de verzelfstandigde organisa-
tie. Dit betekende ook, dat voor de verzelfstandigde organisaties niet het risico
bestond, dat bij een tegenvallende produktie de bekostiging van de organisatie op
korte termijn grotendeels zou wegvallen.

IX.4 Conclusies ten aanzien van de veranderingen in het financieel-econo-
misch management

Op basis van het onderzoek bij zes organisaties, waarbij in één geval de verzelf-
standiging nog niet was gerealiseerd, kunnen uiteraard geen algemene conclusies
worden getrokken ten aanzien van de veranderingen, zoals die zich bij verzelf-
standiging van een Nederlandse overheidsorganisatie voordoen in het financieel-
economisch management. Wel kunnen enkele aanwijzingen worden verkregen
omtrent de aard van de veranderingen. Bovendien kan door het vrij diepgaand
onderzoeken van de veranderingen in het financieel-economisch management bij
enkele organisaties, een indruk worden verkregen van de werkelijke reikwijdte
van de doorgevoerde veranderingen.
  In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in het financieel-economisch
management van de onderzochte organisaties kort becommentarieerd. Daarnaast
worden de bij de organisaties geconstateerde ontwikkelingen bekeken tegen de
achtergrond van hoofdstuk IV, waar werd ingegaan op de management control
van organisaties. Het financieel-economisch management is een van de elementen
waarvan gebruik kan worden gemaakt bij de management control.
  Van Loon geeft aan dat een verdergaande mate van ontwikkeling van een
organisatie (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar functionele en vervolgens
multidivisionele organisatie, inclusief de complexiteit en onzekerheden waarmee
de organisatie wordt geconfronteerd), gepaard zal gaan met een sterker ontwik-
keld financieel-economisch management (zie Van Loon, 1993, p. 15, 1995, pp.
497-503). Door planmatiger te handelen en meer in het algemeen door een
versterking van het financieel-economisch management, kan worden bijgedragen
aan de continuïteit van een organisatie die wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld
een toenemende omvang, complexiteit of omgevingsonzekerheid. Verzelfstan-
diging kan worden gezien als een reactie op onder meer complexiteit en
onvoldoende efficiëntie en daardoor als het verder ontwikkelen van een organisa-
tie. Daarbij betekent verzelfstandiging in principe dat de organisatie op zakelijker



       Ook buiten Nederland deden zich in diverse landen min of meer soortgelijke223

ontwikkelingen voor; zie bijvoorbeeld Hood, 1995; Boston c.s., 1996, pp. 2-15 en 260-
279; Ferlie c.s., 1996, pp. 15-20.

       Voor de goede orde moet erop worden gewezen, dat de introductie van zelfbeheer224

en contractmanagement en de veranderingen zoals die werden doorgevoerd in het kader
van het BBI-project, veelal niet los gezien kunnen worden van veranderingen in de
organisatiestructuur. Dikwijls werden nieuwe instrumenten voor de financieel-economische
sturing ingevoerd in combinatie met bijvoorbeeld interne verzelfstandiging van organisatie-
onderdelen.
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wijze wordt gestuurd en meer onder invloed komt te staan van ontwikkelingen
van buitenaf.
  Bij de onderzochte organisaties kon worden vastgesteld, dat de verzelfstandiging
in alle gevallen gepaard ging met formele veranderingen in het financieel-econo-
misch management. Bedrijfseconomische aspecten kregen een grotere aandacht.
Tevens mag worden geconcludeerd, dat een sterkere mate van verzelfstandiging
ook gepaard ging met grotere formele veranderingen in het financieel-economisch
management. Waarschijnlijk mag dus worden gesteld, dat de ontwikkelingen zoals
die zich specifiek bij de onderzochte overheidsorganisaties voordeden, in grote
lijnen aansluiten bij de door Van Loon in algemene zin geformuleerde opvatting-
en.
  In hoofdlijnen gesteld, nam bij alle onderzochte organisaties de vrijheid van
handelen op financieel-economisch gebied toe. Tevens werden meer of minder
geslaagde pogingen ondernomen om te komen tot een zekere verzakelijking van
de relatie tussen de (voormalige) moederorganisatie en de verzelfstandigde
organisatie. Daartoe werd bijvoorbeeld, soms pas na verloop van tijd, geprobeerd
om de te realiseren en gerealiseerde prestaties concreet te formuleren. Vastgesteld
kan worden, dat bij de onderzochte organisaties het creëren van een grotere
handelingsvrijheid in het algemeen werd gerealiseerd. Dat was veel minder het
geval bij wat gezien zou kunnen worden als liggend in het verlengde hiervan, te
weten de verzakelijking en vooral het afleggen van verantwoording.
  Het is niet duidelijk in hoeverre de veranderingen in het financieel-economisch
management bij de onderzochte organisaties uitsluitend een gevolg waren van de
verzelfstandiging. Min of meer autonome ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld
eveneens een rol hebben gespeeld. De geschetste ontwikkelingen sloten ook aan
bij de ontwikkelingen, zoals die zich eind jaren tachtig en in de eerste helft van de
jaren negentig meer algemeen voordeden in de financieel-economische sturing van
Nederlandse overheidsorganisaties.  Hier kan bijvoorbeeld worden gewezen op223

de introductie van zelfbeheer en contractmanagement bij overheden en het project
Beleids- en Beheersinstrumentarium (BBI) voor de lagere overheden (zie bijvoor-
beeld Ter Bogt en Van Helden, 1995; Houwaart, 1995; Van Helden, 1996; Ter
Bogt 1996).  Daarnaast kan een effect zijn uitgegaan van de sinds 1985 doorge-224
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voerde veranderingen in de Comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en
provincies.
  Het feit dat in de jaren tachtig en negentig bij verscheidene Nederlandse
overheidsorganisaties veranderingen in het financieel-economisch management
werden doorgevoerd, betekende niet dat de doorgevoerde veranderingen in alle
opzichten identiek waren. Zoals al werd aangegeven, was er bij de onderzochte
organisaties in het algemeen waarschijnlijk sprake van enige samenhang tussen de
mate van veranderingen in de financieel-economische sturing en de mate van
verzelfstandiging. Een verdergaande mate van verzelfstandiging leidde tot wat
grotere veranderingen in met name de financiële sturing.
  De extern verzelfstandigde Openbare Bibliotheek te Haarlemmermeer week in
diverse opzichten af van dit patroon; de veranderingen in het financieel-eco-
nomisch management waren er gering. Bovendien kan worden vastgesteld, dat
zich bij de onderzochte organisaties van geval tot geval variaties voordeden in de
op het moment van de verzelfstandiging en in de periode daarna doorgevoerde
veranderingen in het financieel-economisch management. Het is in dit verband
ook van belang te benadrukken, dat het in de onderzochte organisaties niet slechts
ging om enkele eenmalige veranderingen in de financieel-economische sturing die
gelijktijdig met de verzelfstandiging plaatsvonden. In de praktijk traden voortdu-
rend grote of kleine veranderingen op in het financieel-economisch management
en de erbij gehanteerde instrumenten. Specifieke omstandigheden, zoals de aard
en activiteiten van de organisatie en veranderingen in en buiten de organisatie,
speelden waarschijnlijk een rol bij de precieze inrichting van de financieel-
economische sturing van de verzelfstandigde organisaties (zie ook Otley, 1994,
pp. 296-297; Van Helden, 1995, pp. 515-516).
  Ten aanzien van de inhoud van de wijzigingen in het financieel-economisch
management en de gang van zaken in de praktijk kan worden vastgesteld, dat de
bij de onderzochte organisaties werkelijk gerealiseerde veranderingen soms vrij
bescheiden waren. De opgetreden versterkingen in de financieel-economische
sturing hadden vooral betrekking op een betere beheersing van de financiële
budgetten (de inputs) en de tijdige rapportage daarover. Ten dele waren de soms
betrekkelijke geringe veranderingen toe te schrijven aan het feit dat gemaakte
plannen (nog) niet werden gerealiseerd, of met vertraging en niet volgens plan
werden gerealiseerd. In diverse gevallen werden tussen de (voormalige) moeder-
organisatie en de verzelfstandigde organisatie nauwelijks concrete, zakelijke
afspraken gemaakt over de te realiseren prestaties. Daarnaast was bij de onder-
zochte organisaties in het algemeen nog sprake van een vrij beperkte vastlegging
van prestaties en richtte de leiding zich veelal nog sterk op beheersing van de



       Voorzover bij de onderzochte organisaties prestatiemeting plaatsvond, was deze225

veelal beperkt van aard. Hoewel her en der aandacht bestond voor de kwaliteit van de
produkten en werd gestreefd naar kwaliteitsverbetering, werd hieromtrent in het algemeen
nog weinig op systematische wijze vastgelegd. Met name delen van de IB-Groep vormden
hier een belangrijke uitzondering. Ook was er in het algemeen nog weinig aandacht voor
bijvoorbeeld het op systematische wijze vanuit verschillende invalshoeken beoordelen van
de ontwikkeling en prestaties van de organisatie, zoals dat wordt voorgestaan in bijvoor-
beeld de "balanced scorecard" (Kaplan en Norton, 1992, 1993, 1996). Volgens de
"balanced scorecard" moet de strategie van een organisatie bepalend zijn voor de keuze
van de prestatie-indicatoren. In de "balanced scorecard" wordt aandacht besteed aan
verschillende aspecten van de door een organisatie gerealiseerde prestaties, die alle van
belang worden geacht voor de resultaten van de organisatie op langere termijn. Daartoe
worden vier invalshoeken gehanteerd, te weten het zogenaamde financiële perspectief
(maatstaven ter beoordeling van financiële en financieel-economische prestaties, inclusief
de produktie), het klantenperspectief (maatstaven die de waardering van de klant voor de
organisatie uitdrukken), het interne perspectief (maatstaven ter meting van relevante
aspecten binnen de organisatie) en het innovatieve perspectief (maatstaven om vernieuwing
van het activiteiten- en produktenpakket te meten). Eventueel kunnen hieraan nog andere
invalshoeken worden toegevoegd. Voor de non-profitsector kan onder meer worden
gedacht aan een maatschappelijk perspectief. Van Helden en Kamminga (1996) schetsen
mogelijkheden om de "balanced scorecard" te hanteren in non-profit organisaties. Zie
omtrent prestatiemeting
bij gemeenten Van Helden en Jansen, 1996. Zie ook Osborne c.s. (1995, pp. 22-30) voor
een suggestie omtrent een mogelijke aanpak van prestatiemeting in complexe overheidsor-
ganisaties.

       Soms wordt gesteld, dat er bij politiek gestuurde organisaties, meer dan bij op226

winst gerichte organisaties, sprake is van een veelheid aan doelstellingen. Die veelheid aan
doelstellingen kan leiden tot onduidelijkheid omtrent de te volgens koers, waardoor het
moeilijker is heldere prestaties te formuleren. Hoewel hieraan in het onderzoek weinig
aandacht is besteed, mag er voor wat betreft de hier onderzochte, verzelfstandigde
organisaties met vrij concrete activiteiten, waarschijnlijk van worden uitgegaan dat er geen
bijzonder grote onduidelijkheid zou hoeven bestaan omtrent de doelstellingen.
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inputs, terwijl nauwelijks kostprijzen van activiteiten of produkten werden be-
rekend (zie ook Van Helden, 1995, pp. 512-514).225

  Samenvattend kan dus worden geconstateerd, dat de werkelijke veranderingen
ten aanzien van de als meer bedrijfseconomisch aan te duiden aspecten van het
financieel-economisch management nog beperkt waren. Voorzover financieel-
economische informatie wel beschikbaar was, werd hiervan door leidinggevenden
dikwijls geen gebruik gemaakt bij de sturing.
  Zonder daar op deze plaats uitgebreid op te willen ingaan, kan erop worden
gewezen dat de soms beperkte aandacht voor prestaties, kostprijzen en zakelijke
afspraken hieromtrent, onder meer een gevolg zou kunnen zijn van het feit, dat
het bij de onderzochte organisaties uiteindelijk ging om politiek gestuurde
organisaties.  Dergelijke organisaties worden niet alleen, of in eerste instantie,226
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beoordeeld op efficiënt handelen (zie ook Wilson, 1989, pp. 131-134). Van der
Krogt en Vroom geven aan dat politieke bestuurders in principe de mogelijkheid
willen hebben zich te bemoeien met alle zaken waarvoor ze door hun politieke
partij of kiezers verantwoordelijk worden gehouden (bijvoorbeeld omdat een
bepaald detail plotseling actueel is), ondanks eventueel in een vroeger stadium
daarover gemaakte afspraken. Bovendien, zo stellen zij, wordt een politieke
bestuurder niet alleen beoordeeld op het resultaat (voorzover dat al goed is vast
te stellen), maar ook op de wijze van verloop van het proces dat tot een bepaald
resultaat moet leiden (Van der Krogt en Vroom, 1993, pp. 78-80). Als politieke
bestuurders in de praktijk inderdaad met een zekere regelmaat ingrijpen in de
activiteiten van een verzelfstandigde organisatie, zou de neiging (en de daartoe
gevoelde noodzaak) tot het maken van zakelijke afspraken kunnen afnemen bij
zowel de politieke als de ambtelijke bestuurders.
  Het niet realiseren van de plannen tot wijziging van de financieel-economische
sturing zou ook een gevolg kunnen zijn van het feit, dat de in de case-onder-
zoeken beschouwde perioden niet lang genoeg waren. Dat zou met name kunnen
gelden voor de Openbare Bibliotheek. De werkelijke implementatie van grote
veranderingen in het financieel-economisch management kan verscheidene jaren
in beslag nemen. Shields en Young (1989) noemen voor de introductie van een
nieuw systeem voor kostenbeheersing bijvoorbeeld een periode van globaal vijf
jaren. Zo'n lange periode is onder meer nodig, omdat het bewerkstelligen van
veranderingen in het denk- en gedragspatroon van medewerkers en in de
organisatiecultuur, een aanhoudende inspanning en veel tijd vergt.
  De hier gepresenteerde bevindingen naar aanleiding van onderzoek bij Neder-
landse organisaties, kunnen beknopt worden vergeleken met de constateringen van
Humphrey en Olsen. Zij stellen dat het grotere gebruik in de overheidssector van
accountingtechnieken en bedrijfeconomische principes in verscheidene gevallen
niet tot goede resultaten leidde. Ze noemen daarbij voorbeelden als (Humphrey en
Olsen, 1995, p. 359):
- het manipuleren van prestatiemaatstaven door managers;
- het impliciet terugbrengen van een programma ter vergroting van effectivi-

teit en kwaliteit van de dienstverlening, tot uitsluitend het vergroten van de
aandacht voor de kosten van de inputs;

- het starten van projecten ter invoering van financiële management-infor-
matie systemen, waarbij men niet verder kwam dan de introductiefase.

  In hoofdstuk IV werd aangegeven, dat de management control van een organisa-
tie wordt vergemakkelijkt als sprake is van een gecontroleerd proces. Aan de
voorwaarden voor een gecontroleerd proces lijkt in de onderzochte organisaties
in vrij grote mate te zijn voldaan. In principe waren de doelstellingen van de
organisaties duidelijk, waren de produkten concreet en meetbaar, was een goed
voorspellend model beschikbaar (dat wil zeggen, er bestond inzicht in het trans-
formatieproces in de organisaties) en konden de activiteiten zo nodig worden
bijgestuurd (zie Otley en Berry, 1980, pp. 236-237; zie ook Hofstede, 1981, p.
194 en Wilson, 1989, pp. 158-171). Dat was waarschijnlijk vooral het geval bij



       Bij realisatie van de verzelfstandiging van BOB, zou die organisatie volgens de227

plannen op termijn wel volledig concurrerend moeten werken.
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BOB, DWK, ZPG en de IB-Groep. Tevens geldt dit voor grote delen van OWM
(de beleidsmatige activiteiten misschien uitgezonderd). Deze organisaties hadden
(met uitzondering wellicht van de ontwikkeling van de bouwactiviteiten, van
belang in verband met de door OWM verstrekte bouwvergunningen) in het
algemeen ook weinig te maken met schommelingen in de vraag naar hun activi-
teiten door burgers of bedrijven. Vooral de overheid (de moederorganisatie of een
andere overheidslaag) bepaalde het activiteitenniveau van deze organisaties.
  De situatie bij de Openbare Bibliotheek week af van die bij de andere onder-
zochte organisaties. Bij de Openbare Bibliotheek speelde de vraag van burgers een
grote rol bij de ontwikkeling van het activiteitenniveau. Mede daardoor was waar-
schijnlijk bij de Openbare Bibliotheek ook in mindere mate dan bij de andere
onderzochte organisaties, sprake van een gecontroleerd proces (zo was bijsturing
van de organisatie in de gewenste richting moeilijker, omdat dit bijvoorbeeld
beïnvloeding van de smaak van het publiek vergde).
  Het financieel-economisch management is een onderdeel van de management
control. In algemene zin gesteld heeft management control tot doel de organisatie
zo te sturen dat de continuïteit ervan op langere termijn redelijk is gewaarborgd.
Naast een verandering van de organisatiestructuur, zoals verzelfstandiging van
een organisatie-onderdeel, kan ook een verandering in het financieel-economisch
management bijdragen aan een versterking van de management control. Als in een
organisatie sprake is van een min of meer gecontroleerd proces, vergemakkelijkt
dat in principe de mogelijkheden, om met een helder opgezette en zakelijke finan-
cieel-economische sturing bij te dragen aan een goed functioneren van de organi-
satie.
  Zoals al werd aangegeven, zou gesteld kunnen worden dat bij BOB, DWK,
ZPG, de IB-Groep en OWM, in vrij aanzienlijke mate was voldaan aan de
voorwaarden voor een gecontroleerd proces. Desalniettemin verliep de imple-
mentatie van veranderingen in het financieel-economisch management, van belang
voor een beter functioneren van de organisatie, niet altijd even succesvol.
  Een aspect dat hierbij van belang zou kunnen zijn, is het feit dat geen van de
onderzochte organisaties na de interne of externe verzelfstandiging al werkelijk
werd geconfronteerd met een grotere concurrentie vanuit de markt.  De continu-227

iteit van de organisaties was in sterke mate gewaarborgd. Voorzover er druk was
tot bedrijfsmatiger werken en verbetering van het functioneren van de verzelf-
standigde organisaties, kwam die vooral vanuit de eigen organisatie en de (voor-
malige) moederorganisatie, bijvoorbeeld via het politieke of ambtelijke manage-
ment of in de vorm van bezuinigingen. Misschien zou bij een toename van de
onzekerheid in de omgeving en de risico's voor de continuïteit van de organi-
saties, of bij een sterker op ontplooiing van nieuwe initiatieven en "verovering"
van nieuwe markten gerichte strategie, de bereidheid toenemen om nieuwe



       Zie hiervoor de hoofdstukken VI, VII en VIII en de afzonderlijk verschenen,228

uitgebreide verslagen van de case-onderzoeken bij de IB-Groep, de provincie Groningen
en de gemeente Haarlemmermeer.

       Weliswaar hebben de artikelen van Shields en Young en Player en Keys vooral229

betrekking op enkele specifieke projecten in het bedrijfsleven. Dat neemt niet weg dat hun
bevindingen, waar nodig aangepast aan de situatie, ook van belang kunnen zijn voor de
overheidssector.
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accountinginstrumenten te introduceren en werkelijk te gebruiken (zie Gordon en
Narayanan, 1984, pp. 40-43; Gosselin, 1997, pp. 107-108 en 117).
  Wellicht kan de soms moeizame implementatie van veranderingen ook worden
verklaard uit het feit, dat in de onderzochte organisaties niet altijd voldoende
aandacht bestond voor allerlei aspecten die een rol kunnen spelen bij de door-
voering van veranderingen in de financieel-economische sturing van een organisa-
tie. Zonder hier in details te willen treden, kan bijvoorbeeld worden gesteld dat
soms niet werd voldaan aan de voorwaarden die Van Loon formuleerde om te
komen tot een verdere ontwikkeling van de financieel-economische functie, te
weten (Van Loon, 1993, p. 15):
- voldoende motivatie en deskundigheid bij het management om de gefor-

muleerde versterking van het financieel-economisch management te realise-
ren;

- een voldoende aantal financieel-economische medewerkers en een vol-
doende kwaliteit van deze medewerkers om de geformuleerde verande-
ringen in het financieel-economisch management te realiseren;

- de beschikbaarheid van een toereikend financieel-economisch instrumen-
tarium.

  Ook auteurs als Shields en Young en Player en Keys noemen diverse voor-
waarden en valkuilen, die in het oog gehouden moeten worden om te komen tot
de succesvolle implementatie van ingrijpende veranderingen in de financieel-
economisch sturing. Geconstateerd mag worden, dat hiervoor bij de onderzochte
organisaties in diverse gevallen onvoldoende aandacht bestond.  Shields en228

Young noemen als belangrijke aspecten bijvoorbeeld de cultuur in de organisatie
en de aanwezigheid van inspirerende leidinggevenden (of een aansprekende trek-
ker, die het project uitdraagt binnen de organisatie). Verder achten ze onder meer
steun en betrokkenheid van het topmanagement ten aanzien van de voorgestelde
veranderingen van belang, alsmede de beschikbaarheid van voldoende financiële
middelen ter bekostiging van de benodigde technische hulpmiddelen en de
permanente scholing van medewerkers. Voor wat betreft de organisatiecultuur
achten ze een zekere zelfstandigheid voor de medewerkers van belang, evenals
een sterke betrokkenheid bij het wel en wee van de organisatie (Shields en Young,
1989).229

  Ook Player en Keys benadrukken onder meer het belang van grote betrokken-
heid van het topmanagement bij veranderingen in het financieel-economisch
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management. Duidelijkheid omtrent de doelstellingen van (nieuwe instrumenten
voor) financieel-economisch management, achten ze eveneens van groot belang.
Tevens wijzen ze erop, dat het veelal onverstandig is een op financieel terrein
werkzame medewerker of leidinggevende te laten fungeren als de trekker van
veranderingen op financieel-economisch gebied. Daarnaast moeten naar hun
mening personen uit meerdere disciplines betrokken zijn bij de introductie van
veranderingen in de financieel-economische sturing. Anders bestaat het risico dat
financiële aspecten teveel nadruk krijgen, of dat het project door personen in de
organisatie teveel wordt gezien als een strikt financieel project. Eveneens achten
ze het onverstandig het opzetten en implementeren van veranderingen in sterke
mate over te laten aan externe adviseurs (Player en Keys, 1995a, pp. 26-33).
Daarnaast wijzen Player en Keys erop, evenals Shields en Young, dat het ter
verkrijging van de nodige ervaring zinvol kan zijn een proefproject te starten
voordat wordt overgegaan tot implementatie van een bepaalde verandering in de
gehele organisatie (Shields en Young, 1989; Player en Keys, 1995b, p. 20).
  Het zou van belang kunnen zijn dat het politieke en ambtelijke bestuur bij te
verzelfstandigen overheidsorganisaties tevoren steeds nagaan, in welke mate
sprake is van een gecontroleerd proces. Daarbij zou wellicht tevens grondig
moeten worden ingegaan op de vraag, of voldoende rekening is gehouden met de
voorwaarden en valkuilen zoals die zijn geformuleerd door onder meer de diverse
hier genoemde auteurs. Op die manier zou de kans vergroot kunnen worden om
op succesvolle wijze bepaalde veranderingen in het financieel-economisch
management door te voeren. Daarbij zou de aandacht zich waarschijnlijk niet
alleen moeten richten op eventuele "technische" problemen, maar ook op de
gedragsmatige aspecten van de organisatieverandering. Want hoewel bij de
onderzochte organisaties "op papier" diverse veranderingen in de financieel-
economische sturing tot stand kwamen, bleven die - in elk geval voor wat betreft
hun feitelijke uitwerking - in het algemeen (ver) achter bij de tevoren gemaakte
plannen.

IX.5 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is vastgesteld dat, hoewel van geval tot geval sprake was van
verschillen, de onderzochte verzelfstandiging van overheidsorganisaties in alle
gevallen gepaard ging met veranderingen in de financieel-economische sturing
van de organisatie. Hoewel in het algemeen gesproken de mate van veranderingen
in het financieel-economisch management enigszins toenam met de mate van
verzelfstandiging, waren de gerealiseerde veranderingen soms niet erg ingrijpend.
De in de praktijk bij de onderzochte organisaties opgetreden ontwikkelingen zijn
in dit hoofdstuk ook kort geconfronteerd met de denkbeelden van enkele auteurs
omtrent management control en de implementatie van veranderingen in de finan-
cieel-economische sturing van organisaties.
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  Hiermee wordt de bespreking afgesloten van de theorie en de praktijk van het
financieel-economisch management van verzelfstandigde overheidsorganisaties.
In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen bij de onderzochte organisaties
gezamenlijk geconfronteerd met het raamwerk dat in hoofdstuk III werd geformu-
leerd op basis van de neo-institutionele economische theorie.


