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X. Verzelfstandiging van overheidsorganisaties: analyse op basis van de
neo-institutionele economie, of een breder theoretisch kader?

X.1 Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag, welke steun de verzelf-
standiging van de zes onderzochte, Nederlandse overheidsorganisaties biedt aan
de op basis van de neo-institutionele economie geformuleerde stellingen en hypo-
thesen. Tevens wordt in dit hoofdstuk beknopt nagegaan, of een verbreding van
het theoretisch raamwerk kan bijdragen aan de analyse en verklaring van het ver-
schijnsel verzelfstandiging van overheidsorganisaties. 
  In hoofdstuk III werd aangegeven, dat de neo-institutionele economie en enkele
eraan verwante theorieën een verklaring zouden kunnen bieden voor het ver-
schijnsel van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Hoofdstuk III werd
afgesloten met vijftien stellingen en hypothesen met betrekking tot de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. In de hoofdstukken VI, VII en VIII werden
de bevindingen van de praktijkonderzoeken steeds geconfronteerd met dit raam-
werk van stellingen en hypothesen. Daarbij werd al aangegeven dat voor het
verkrijgen van een volledig beeld omtrent de steun voor het raamwerk, de
bevindingen bij de zes onderzochte organisaties gezamenlijk dienden te worden
geplaatst tegenover de stellingen en hypothesen.
  De confrontatie van de bevindingen bij de zes onderzochte organisaties met het
raamwerk van stellingen en hypothesen, vindt plaats in paragraaf X.3. Daaraan
voorafgaand wordt in paragraaf X.2 ingegaan op de aard van de opgestelde stel-
lingen en hypothesen. Tevens wordt daar aandacht besteed aan de wijze van
weergave van de aan een bepaalde stelling of hypothese te verbinden conclusies.
In paragraaf X.4 volgen enkele beschouwingen over een mogelijke verbreding
van het neo-institutioneel economische raamwerk, waardoor zou kunnen worden
bewerkstelligd dat de (economische) theorie en de praktijk rond verzelfstandiging
van (Nederlandse) overheidsorganisaties beter bij elkaar aansluiten. Met paragraaf
X.5, waarin wordt teruggekeken naar de vraagstelling voor het onderzoek en een
mogelijk traject voor verder onderzoek wordt geschetst, wordt dit hoofdstuk
afgesloten.

X.2 Groepering van de stellingen en hypothesen en wijze van weergave van
de onderzoeksconclusies

X.2.1 Indeling van de stellingen en hypothesen

In hoofdstuk III werden in totaal vijftien stellingen en hypothesen geformuleerd.
Daarbij werd al aangegeven, dat het karakter van de stellingen en hypothesen
uiteenloopt. In hoofdstuk III werd in de stellingen en hypothesen een driedeling
aangebracht. In de eerste plaats waren er enkele algemene stellingen, die in



       Voor de volledigheid worden hier nog de beknopte aanduidingen van de inhoud van1

de stellingen vermeld. Stelling 1: Meer aandacht voor efficiëntie. Stelling 2: Persoonlijke
(materiële) belangen bij verzelfstandiging. Stelling 3: Invloed op de positie van de
overheid ("macht") en regelgeving.
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hoofdstuk III en daarna steeds werden aangeduid met de nummers 1 t/m 3.
Vervolgens werd een groep hypothesen geformuleerd (hypothesen 4 t/m 10),
waarin een relatie werd gelegd tussen de intensiteit waarmee bepaalde kenmerken
van de organisatie zich voordeden (aspecten van het produktieproces en/of de
produkten, e.d.) en de mate van verzelfstandiging van de desbetreffende organisa-
tie. Tot slot was er een groep hypothesen (11 t/m 15), waarin bepaalde effecten
van de verzelfstandiging aan de orde kwamen.
  Stelling 3 kan nu alsnog worden toegevoegd aan de groep hypothesen 4 t/m 10.
Stelling 3 is weliswaar enerzijds algemeen en politicologisch van aard. Maar
anderzijds heeft stelling 3, veel meer dan de stellingen 1 en 2, betrekking op het
produktieproces en de produkten van de organisaties. Tijdens de praktijkonder-
zoeken kon op het niveau van de afzonderlijke organisaties een vrij helder beeld
worden verkregen van de steun voor deze stelling.  De hier verder gehanteerde1

drie "groepen" van stellingen/hypothesen bestaan achtereenvolgens uit: stellingen
1 + 2, stelling 3 + hypothesen 4 t/m 10, hypothesen 11 t/m 15.
  In stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 10 wordt een relatie gelegd tussen de mate
van aanwezigheid van bepaalde economische factoren en de mate van verzelfstan-
diging van een organisatie. In de hypothesen 11 t/m 15 gaat het om de economi-
sche effecten van verzelfstandiging.
 Onderstaand volgt nog een toelichting bij het karakter van de drie nu onder-
scheiden groepen van stellingen en hypothesen.

Stellingen 1 en 2

Bij de stellingen 1 en 2 gaat het om aspecten die betrekking hebben op de (poli-
tieke) omgeving van de verzelfstandigde organisatie (stelling 1), of de materiële
belangen van bij de organisatie betrokken personen (stelling 2). Ten aanzien van
deze twee stellingen kan slechts in zeer algemene zin worden nagegaan, welke
mate van steun de onderzochte gevallen van verzelfstandiging eraan bieden. De
veronderstelde causaliteit is slechts zwak en bovendien kan er nauwelijks worden
bepaald, met welke intensiteit de verklarende variabele zich voordeed bij de ver-
schillende organisaties.
  Het in de stellingen 1 en 2 geformuleerde oorzakelijke verband tussen een
onafhankelijke, verklarende variabele en een afhankelijke, te verklaren variabele
heeft nauwelijks een direct en duidelijk verband met de aard van het produk-
tieproces, de activiteiten, of de produkten van een bepaalde organisatie. Dat wil
zeggen: de stellingen 1 en 2 bevatten geen uitspraken, waarin een rechtstreeks
verband wordt gelegd tussen kenmerken van het produktieproces (of de pro-



       Voor de volledigheid worden de hypothesen 4 t/m 10 kort weergegeven. Hypothese2

4: Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met regelgeving?
Hypothese 5: Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten. Hypothese 6:
Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken. Hypothese 7: Specificiteit. Hypothese 8:
Schaalvoordelen. Hypothese 9: Meetbaarheid activiteiten/produktie. Hypothese 10:
Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs.
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dukten) en de mate van verzelfstandiging die tot stand kwam. Evenmin komen de
economische effecten van verzelfstandiging erin aan de orde.

Stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 10

In het algemeen gesteld, zouden de kenmerken van het produktieproces en de
produkten een belangrijke rol kunnen spelen in een op "economische rationaliteit"
gebaseerde verklaring van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  Zoals al werd aangegeven, kan stelling 3 tot op zekere hoogte worden gerela-
teerd aan de kenmerken van het produktieproces en/of de produkten van een
organisatie. Daarnaast worden vooral in de hypothesen 4 t/m 10 directe relaties
gelegd tussen bepaalde kenmerken van het produktieproces en/of de produkten en
de mate van verzelfstandiging van een organisatie.
  Voor wat betreft stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 6 kan hieraan worden toege-
voegd, dat het beoordelen van de mate van intensiteit waarmee de verklarende
variabele zich bij een bepaalde organisatie voordoet, in (extra) sterke mate
interpretaties en beoordelingen door de onderzoeker vergt.  Bij de bij deze2

stellingen/hypothesen gegeven oordelen is subjectiviteit dus niet te vermijden. Dat
hoeft geen groot bezwaar te zijn, als de gegeven oordelen duidelijk worden toege-
licht en terug te voeren zijn tot de in de hoofdstukken VI t/m VIII gegeven case-
beschrijvingen.
  In stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 10 kan op basis van de in de praktijk
onderzochte organisaties een nadere onderverdeling worden gemaakt. Enerzijds
is er een groep hypothesen, waar bij de onderzochte organisaties sprake was van
een vrij grote spreiding in de waar te nemen intensiteit van de verklarende
variabele (dat wil zeggen, dat er een vrij grote spreiding was in de waarde van de
verklarende variabele).
  Vanwege kenmerken van de organisaties waar het onderzoek werd verricht, is
er anderzijds een groep hypothesen waar zich in de praktijk weinig of zeer weinig
spreiding voordeed in de intensiteit waarmee de verklarende variabele zich deed
gelden. Het betreft hier stelling 3 en de hypothesen 4, 5 en 9. De geringe sprei-
ding in de waarden van een verklarende variabele is vooral toe te schrijven aan
het feit, dat de zes onderzochte organisaties, met uitzondering van met name een



       Bij OWM maakten meer beleidsmatige taken (verlenen van vergunningen, e.d.) een3

vrij aanzienlijk onderdeel uit van het totale takenpakket (en het aantal medewerkers binnen
de dienst). In hoofdstuk VIII werd aangegeven, dat de Dienst beheer Wegen en Kanalen
(DWK) van de provincie Groningen ook enige beleidsmatige taken verrichtte. In verhou-
ding tot het totale takenpakket (en de totale personeelsformatie) van de dienst waren deze
taken echter zeer gering. Dat geldt in iets mindere mate ook voor de Dienst Zuiveringsbe-
heer provincie Groningen (ZPG), waar naast de uitvoerende taken (zuiveren afvalwater,
opleggen verontreinigingsheffingen, testen waterkwaliteit, e.d.) werkzaamheden werden
verricht op het gebied van onder meer het verlenen van vergunningen en het houden van
toezicht op de naleving ervan. Rekening houdend met deze kanttekeningen, worden DWK
en ZPG hier verder geheel beschouwd als uitvoerende organisaties.

       Deze keuze leidde er dus in sterke mate toe, dat zich bij stelling 3 en hypothese 4 -4

weinig spreiding voordeed in de mate van intensiteit van de verklarende variabele. Op
deze plaats wordt niet ingegaan op de vraag, in welke mate ook bij beleidsvoorbereidende
en beleidsbepalende activiteiten in de Nederlandse praktijk sprake was van sterke mates
van (externe) verzelfstandiging (zie in dit verband bijvoorbeeld Dunleavy, 1992, pp. 239-
241).
  Ook bij de hypothesen 5 en 9 lag het voor de hand, gezien de onderzochte organisaties,
dat zich weinig spreiding zou voordoen in de waarden van de verklarende variabele.
Gezien de concrete activiteiten/produkten zijn in het algemeen in dergelijke organisaties
tegen vrij lage kosten heldere prestatie-afspraken en rapportages mogelijk, terwijl de agent-
schaps-, informatie- en transactiekosten waarschijnlijk eveneens relatief beperkt kunnen
blijven. Uitgaande van het aspect "aard van de activiteiten en produkten", mocht dus in
feite op voorhand voor alle onderzochte organisaties een sterke mate van verzelfstandiging
worden verwacht.
  Bij hypothese 6 was de spreiding in de verklarende variabele beperkt, omdat de
verzelfstandigde organisaties in alle gevallen ook na de verzelfstandiging (voorlopig)
slechts werden geconfronteerd met beperkte onzekerheden vanuit de markt.
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deel van de dienst Openbare Werken en Milieu van de gemeente Haarlemmer-
meer, hoofdzakelijk uitvoerende taken verrichtten.3

  De keuze voor het onderzoeken van organisaties met concrete produkten en een
uitvoerend karakter was sterk gebaseerd op de overweging, dat het daardoor
mogelijk zou zijn, een indruk te verkrijgen van de effecten van de verzelfstan-
diging op bijvoorbeeld de efficiëntie van de organisatie. In elk geval bestond de
verwachting, dat de effecten van de verzelfstandiging bij dergelijke organisaties
beter te meten zouden zijn dan bij meer beleidsmatige organisatie-onderdelen met
vrij vage produkten, die bij verscheidene overheidsorganisaties ook intern werden
verzelfstandigd.4

  Als de mate van intensiteit (dus de waarde) van de verklarende variabele bij de
zes onderzochte organisaties weinig varieert, is het in een onderzoek met een
beperkt aantal cases niet goed mogelijk een oorzakelijk verband te leggen tussen
de verklarende en de te verklaren variabelen. Wel kan in dergelijke gevallen
uiteraard worden nagegaan, of er ondanks het feit dat er weinig spreiding is in de
waarde van de verklarende variabele, toch een vrij grote spreiding optreedt in de



       De inhoud van de hypothesen 11 t/m 15 wordt hier kort weergegeven. Hypothese5

11: Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding. Hypothese 12:
Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen. Hypothese 13:
Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden en resultaatafhankelijke inkomsten.
Hypothese 14: Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties. Hypothese
15: Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten.

       Opgemerkt kan worden dat het feit dat de meeste van de onderzochte organisaties na6

de verzelfstandiging deel bleven uitmaken van, of (vooralsnog) nauw verbonden bleven
aan de overheidssector, betekende dat bij hypothese 13 weinig spreiding optrad in de
waarde van de verklarende variabele.
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waarde van de te verklaren variabele. Er zijn dan dus klaarblijkelijk andere
factoren dan de verklarende variabele van invloed geweest op de uitkomst van de
te verklaren variabele.
  Bij stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 10 gaat het om factoren, die vooral een rol
gespeeld zouden kunnen hebben in de periode voorafgaand aan de verzelfstandi-
ging. Met name kunnen de hier aan de orde gestelde factoren van belang zijn
geweest, bij het tijdens de voorbereidingen bepalen van de mate waarin een
bepaalde organisatie verzelfstandigd zou gaan worden.

Hypothesen 11 t/m 15

De hypothesen 11 t/m 15 vormen een derde groep, waarin bepaalde effecten van
de verzelfstandiging aan de orde komen.  Er wordt bijvoorbeeld gesteld, dat een5

sterkere mate van verzelfstandiging of verandering in andere verklarende variabe-
len, leidt tot grotere veranderingen in de te verklaren variabele (zoals de neiging
om produkten te definiëren en er kostprijzen van te berekenen, of de efficiëntie).
Hier gaat het dus om hypothesen, die vooral betrekking hebben op de ontwikke-
lingen die zich voordeden op het moment van de verzelfstandiging en in de
periode daarna.6

X.2.2 Aard van de conclusies omtrent de stellingen en hypothesen

Op basis van het onderzoek bij de zes organisaties wordt in paragraaf X.3 bij elke
stelling en hypothese in beschrijvende zin weergegeven, in welke mate er in de
praktijk steun voor werd gevonden. Daarbij wordt voor elke organisatie steeds zo
nauwkeurig mogelijk nagegaan, of de werkelijke mate van verzelfstandiging
overeen komt met wat mocht worden verwacht op basis van de hypothese en de
daaraan ten grondslag liggende theorie. De beschrijvende analyse kan worden



       In deze studie zijn de verschillende neo-institutioneel economische theorieën - elk7

gericht op specifieke aspecten ter verklaring van organisatievormen - en de eruit te
destilleren verklarende variabelen gezamenlijk gepresenteerd. In diverse hypothesen zijn
vervolgens enkelvoudige relaties gelegd tussen de te verklaren variabele (de mate van
verzelfstandiging) en één verklarende variabele. Er is hier niet nagegaan, of er ook een
onderlinge samenhang bestaat tussen de verschillende afzonderlijke verklarende variabelen
die in de hypothesen worden gehanteerd ter verklaring van de mate van verzelfstandiging.
Evenmin is bij de bepaling van de mate van steun voor één bepaalde hypothese en de erin
gehanteerde verklarende variabele geprobeerd de "waarde" constant te houden van de
andere verklarende variabelen die eventueel relevant zijn. De aan statistisch onderzoek met
behulp van regressie- en correlatie-analyse te stellen eisen zijn in dit verkennende case-
onderzoek niet gehanteerd, omdat het er nu nog veel meer om ging een eerste indruk te
krijgen van de factoren die bij de verzelfstandigingen een rol speelden.

       Om enigszins een nader beeld te geven van de vier kwalificaties, zou een relatie8

gelegd kunnen worden met een kwantitatieve schaal die loopt van 0 t/m 10. Als - op
intuïtieve wijze - een dergelijke relatie gelegd zou moeten worden, dan zou de aanduiding
"(vrijwel) geen steun" ruwweg overeen kunnen komen met waarden tussen 0 en 2,5.
Geringe steun zou globaal betekenen: waarden tussen 2,5 en 5; redelijke steun: waarden
tussen 5 en 7,5; veel steun: waarden van 7,5 en hoger. Het moet echter duidelijk zijn dat,
vanwege de beperkte mate van concreetheid van de gegevens bij de hypothesen, het leggen
van een dergelijke relatie tussen de vier onderscheiden kwalificaties en een van 0 t/m 10
lopende schaal hier in feite niet goed mogelijk is.
  Voor de goede orde moet hierbij nog worden opgemerkt, dat met de aanduiding
"redelijke steun" dus wordt aangegeven dat er een weliswaar niet onaanzienlijke, maar ook
weer geen zeer grote mate van steun voor de hypothese bestaat. Het woord "redelijk"
duidt hier niet op betekenissen als "verstandig", "rationeel", of "billijk".
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gezien als de hier algemeen gehanteerde aanpak bij het weergeven van de conclu-
sies omtrent de stellingen en hypothesen.7

  In de beschrijvende aanpak worden de volgende kwalificaties gehanteerd voor
het aangeven van de mate van steun voor de hypothese:
- (vrijwel) geen steun;
- geringe steun;
- redelijke steun;
- veel steun.
Bij de vier hier onderscheiden kwalificaties gaat het om zeer globale, kwalitatieve
aanduidingen; de grenzen zijn niet nauwkeurig gedefinieerd.8

  Zoals al naar voren kwam, kan daarnaast bij sommige hypothesen geen uitspraak
worden gedaan omtrent de mate van steun die de onderzochte organisaties eraan
geven. Dit is het geval, als er geen of slechts weinig spreiding is in de waarden
van de verklarende variabele.
  Als de werkelijke mate van verzelfstandiging van een bepaalde organisatie
geheel of vrijwel geheel overeenkomt met wat bij een bepaalde hypothese mocht
worden verwacht, dan geeft die organisatie veel steun aan de hypothese. Als voor



       Duidelijk mag zijn, dat subjectieve elementen een rol kunnen spelen bij dergelijke9

oordelen.

       Bij het beoordelen van de steun voor de stellingen/hypothesen 3 t/m 10 is mede10

volgens deze aanpak gewerkt. Kortheidshalve is de aanpak in bijlage X.A voor slechts
twee hypothesen toegelicht.
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alle zes onderzochte organisaties geldt dat de werkelijke mate van verzelfstandi-
ging vrijwel geheel overeenkomt met wat mocht worden verwacht, dan bestaat er
in totaliteit bezien veel steun voor die hypothese. Het bepalen van de in totaliteit
voor een hypothese aanwezige steun is gecompliceerder, als de ene organisatie
bijvoorbeeld veel en de andere (vrijwel) geen steun geeft aan de hypothese. Van
geval tot geval moet dan worden gezocht naar een totaaloordeel dat geacht mag
worden een goed beeld te geven van de "gemiddelde" steun.9

  Bijlage X.A bevat een schets van een aanpak die, in aanvulling op de beschrij-
vende methode, bruikbaar kan zijn voor het beoordelen van de steun die de zes
onderzochte organisaties geven aan de stellingen/hypothesen. Voor deze tweede
aanpak, hier aangeduid als de "systematische" aanpak, wordt gewerkt met de in
paragraaf II.3 gegeven acht sturingsvormen, respectievelijk vormen van verzelf-
standiging, variërend van centrale sturing tot afstoting van taken.  De "systemati-10

sche" aanpak is wellicht ook bruikbaar in de praktijk, bijvoorbeeld als hulpmiddel
bij een kritische overdenking van voorgenomen of gerealiseerde verzelfstandi-
gingen. In bijlage X.A worden de "systematische" aanpak en een uitwerking
ervan voor een tweetal hypothesen, nader toegelicht.

X.3 Steun vanuit de praktijk voor het raamwerk van neo-institutionele
stellingen en hypothesen

X.3.1 Inleiding

Na de in paragraaf X.2 gegeven beschouwingen van algemene en methodo-
logische aard, wordt in deze paragraaf overgegaan tot een beoordeling van de
steun die de zes organisaties geven aan de in hoofdstuk III geformuleerde stel-
lingen en hypothesen. Per stelling of hypothese wordt in beschrijvende zin
weergegeven, welke mate van steun het praktijkonderzoek eraan geeft.
  Steeds wordt eerst de volledige stelling of hypothese vermeld; daarna worden op
basis van de onderzoeksuitkomsten bij de zes onderzochte organisaties conclusies
geformuleerd omtrent de mate van steun voor de stelling/hypothese. Hierbij moet



       Zoals al eerder werd aangegeven, was vanwege vertragingen de feitelijke11

verzelfstandiging van deze organisatie nog niet voltooid ten tijde van het onderzoek.
Daardoor bestond bij deze organisatie ten aanzien van sommige aspecten nog niet een
zodanig concreet beeld, dat er al een oordeel omtrent de steun voor een bepaalde hypothe-
se op kon worden gebaseerd.
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worden opgemerkt, dat bij sommige hypothesen het Beheer Openbare Buitenruim-
te te Haarlemmermeer buiten beschouwing moet blijven.11

X.3.2 Weergave van de steun voor de afzonderlijke stellingen en hypo-
thesen

1. Naarmate de economisch en politiek invloedrijke groepen in een samen-
leving meer waarde (gaan) toekennen aan economische efficiëntie en
vergroting van de effectiviteit en economische efficiëntie van het over-
heidshandelen, zal de neiging toenemen om de overheid zodanig te laten
handelen, dat volgens de betrokken groepen hieraan daadwerkelijk wordt
bijgedragen; uitgaande van een vrij sterk gecentraliseerde en qua omvang
en takenpakket sterk gegroeide overheid, waarin bijvoorbeeld de interne
communicatie en flexibiliteit onder druk zijn komen te staan, kan verzelf-
standiging van overheidsorganisaties worden gezien als een voortvloeisel
van deze neiging.

Bij deze stelling wordt de mate waarin aandacht bestaat voor verhoging van de
economische efficiëntie, gezien als de verklarende variabele. De mate van verzelf-
standiging is de te verklaren variabele.
  Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek te Haarlemmer-
meer en de voorgenomen externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare
Buitenruimte (BOB) te Haarlemmermeer, speelde het streven naar vergroting van
de economische efficiëntie formeel geen rol. Niet nagegaan is of de economische
efficiëntie op de achtergrond misschien toch een rol speelde, maar niet expliciet
werd vermeld, om bijvoorbeeld geen (extra) weerstand van de betrokken werkne-
mers en vakorganisaties tegen de externe verzelfstandiging op te roepen.
  In elk geval werd er met de externe verzelfstandiging van de Openbare Biblio-
theek en BOB wel naar gestreefd de politieke efficiëntie te vergroten. Dat houdt
in dat de verzelfstandigingen tot doel hadden, de aandacht van het politieke
bestuur minder te richten op het beheren van een veelheid aan activiteiten (en de
bij het dagelijkse beheer behorende beslommeringen) en meer op de belangrijk
geachte politieke besluitvorming.
  Voor wat betreft de Openbare Bibliotheek kon in de praktijk ook nog geen
toename in de economische efficiëntie worden vastgesteld. Mocht BOB daadwer-
kelijk extern worden verzelfstandigd - en mochten het takenpakket en het vanuit



       De kwalificatie "redelijke steun" is gebaseerd op het feit, dat bij vier van de zes12

onderzochte organisaties tijdens de voorbereiding van de verzelfstandiging aandacht
bestond voor het aspect verhoging van efficiëntie. Daarnaast was in één van de twee
overige gevallen bekend, dat in de praktijk de efficiëntie zou moeten toenemen na de
verzelfstandiging. De intensiteit van de aandacht voor verhoging van de efficiëntie, is niet
van invloed geweest op de gegeven kwalificatie.

       Wel kan misschien worden gesteld dat de onderzochte periode te kort was om de13

effecten van de verzelfstandiging op de efficiëntie te laten blijken, of dat het met de mond
belijden iets anders is dan het realiseren van een efficiëntieverhoging.
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de gemeente beschikbare budget daarbij ongewijzigd blijven -, dan zou vanwege
de na externe verzelfstandiging geldende BTW-verplichting, de efficiëntie van
BOB in de praktijk fors moeten toenemen.
  Bij de verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM) te
Haarlemmermeer, de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie
Groningen en de dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG), speelde het
streven naar een hogere economische efficiëntie wel een rol. Bij de Informatie
Beheer Groep (IB-Groep) was dat, zij het pas in tweede instantie, eveneens het
geval. In het algemeen gesteld werd er hierbij vanuit gegaan, dat een zekere mate
van verzelfstandiging het ambtelijk management van de betrokken organisaties in
staat zou stellen zelfstandig te handelen en flexibel te reageren op allerlei verande-
ringen, waardoor de efficiëntie zou toenemen.
  Per saldo kan dus worden gesteld, dat de zes onderzochte gevallen van verzelf-
standiging een redelijke steun bieden aan de stelling.  Het feit dat, behalve bij12

ZPG, in de andere onderzochte organisaties nog weinig tot niets bleek van een
toename van de efficiëntie, doet daar niets aan af.13

2. Naarmate een groter deel van de bij een overheidsorganisatie betrokken
personen op grond van persoonlijke (materiële) doelstellingen belang heeft
bij verzelfstandiging, zal de neiging tot verzelfstandiging van overheids-
organisaties toenemen.

In deze stelling zijn de persoonlijke (materiële) doelstellingen de verklarende
variabele; de mate van verzelfstandiging is de te verklaren variabele.
  Voorzover kon worden nagegaan, was in geen van de onderzochte organisaties
sprake van een wezenlijke verbetering in de arbeidsvoorwaarden van bepaalde
groepen medewerkers. Bij de intern verzelfstandigde organisaties bleven de
vroegere arbeidsvoorwaarden gelden. Dat was ook vrijwel geheel het geval bij de
extern verzelfstandigde IB-Groep. Bij de externe verzelfstandigde Openbare
Bibliotheek en de extern te verzelfstandigen activiteiten van BOB, deed zich op
termijn veeleer enige verslechtering voor in de arbeidsvoorwaarden van de meeste
medewerkers. Ook andere bij de verzelfstandigde organisaties betrokken perso-
nen, zoals politieke bestuurders, hadden in het algemeen geen duidelijke materiële
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belangen bij de verzelfstandiging. Bij de diverse organisaties leidde de verzelf-
standiging dus vrijwel niet tot wijzigingen in de waarde van de verklarende
variabele. Ook tussen de organisaties bestond overigens weinig spreiding in de
waarden van de verklarende variabele.
  Uitgaande van de hypothese mocht voor alle organisaties worden verwacht, dat
ze centraal werden gestuurd, of hooguit in beperkte mate intern werden verzelf-
standigd. Omdat vrijwel geen sprake was van spreiding in de waarden van de
verklarende variabele, kan geen uitspraak worden gedaan over de steun, die de
onderzochte gevallen van verzelfstandiging geven aan deze stelling.
  Wel kan worden vastgesteld, dat toch verzelfstandigingen plaatsvonden - dat wil
zeggen, dat toch veranderingen optraden in de waarde van de afhankelijke
variabele in deze stelling. In drie gevallen ging het zelfs om externe verzelfstandi-
gingen. Waarschijnlijk speelden bij de verzelfstandigingen andere overwegingen
een rol, dan de mogelijkheid een betere materiële positie te verkrijgen. 
  Wellicht hadden bij de verzelfstandigde organisatie betrokken personen wel
andere, niet-materiële belangen bij de verzelfstandiging. Hier kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een toename van de arbeidssatisfactie, doordat medewerkers
door de (interne of externe) verzelfstandiging zelfstandiger konden handelen en
een zeker initiatief konden tonen, of aan het afstoten van politiek riskant geachte
activiteiten, of activiteiten waarmee weinig "politieke eer" te behalen was. Derge-
lijke, meer indirecte factoren speelden waarschijnlijk soms een rol. Maar in het
onderzoek is er nauwelijks nadere aandacht aan besteed.

3. Naarmate het in sterkere mate gaat om taken die rechtstreeks de positie (de
"macht") van de betrokken overheid en de regelgeving in de samenleving
beïnvloeden, zal bij de betrokken partijen de neiging afnemen tot (externe)
verzelfstandiging van de desbetreffende overheidstaken.

In deze stelling is de "reikwijdte" van de taken van een organisatie de verklarende
variabele; de mate van verzelfstandiging is de te verklaren variabele. De
onderzochte organisaties hielden zich vooral bezig met uitvoerende taken. De
organisaties hadden geen of weinig invloed op de positie van de betrokken over-
heid en de regelgeving. Alleen een deel van OWM vormde hier een uitzondering.
In diverse gevallen voerden commerciële organisaties soortgelijke activiteiten uit.
Uitgaande van het in de hypothese gestelde, mocht voor alle organisaties een
sterke mate van verzelfstandiging worden verwacht (wellicht met uitzondering
van activiteiten als de verstrekking van vergunningen door OWM).
  Omdat er bij de onderzochte organisaties maar weinig verschillen waren in de
mate waarin ze de positie van de desbetreffende overheid of de regelgeving
konden beïnvloeden - er deed zich weinig spreiding voor in de waarden van de
verklarende variabele -, kan er geen uitspraak worden gedaan over de steun die
het onderzoek geeft aan deze stelling. Zoals al naar voren kwam, is dit vooral een
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organisaties met weinig concrete activiteiten en/of grote invloed op de positie van een
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gevolg van het feit dat voor het onderzoek alleen organisaties met concrete,
uitvoerende activiteiten werden geselecteerd.14

  Vastgesteld kan worden, dat de werkelijke mate waarin de onderzochte organisa-
ties zijn verzelfstandigd, in sterke mate uiteenloopt. In de praktijk zou er alleen
bij realisatie van de plannen rond BOB werkelijk sprake zijn van een sterke mate
van externe verzelfstandiging. Ondanks het sterk uitvoerende karakter van de
werkzaamheden en de (zeer) beperkte invloed op de positie van de desbetreffende
overheid en de regelgeving, werden OWM, DWK en ZPG slechts intern verzelf-
standigd. De Openbare Bibliotheek en de IB-Groep werden in gematigde zin
extern verzelfstandigd. In dergelijke gevallen speelden klaarblijkelijk andere
overwegingen dan de in de stelling genoemde, een belangrijke rol bij het bepalen
van de mate van verzelfstandiging.

4. Naarmate het in sterkere mate gaat om collectieve goederen, of naarmate
het moeilijker is externe effecten van een activiteit te compenseren of te
beheersen via regels, subsidies of belastingen voor particuliere producenten
(waarbij de overheid kan optreden als afnemer), zal de neiging afnemen tot
(externe) verzelfstandiging van de overheidsorganisaties die zich bezighou-
den met die activiteiten.

Bij deze hypothese wordt in feite gewerkt met twee verklarende variabelen, te
weten de variabele "collectief goed" en de variabele "niet via regelgeving te
beheersen externe effecten". De mate van  verzelfstandiging van een overheids-
organisatie is ook hier de te verklaren variabele.
  Tot op zekere hoogte was bij de onderzochte organisaties sprake van collectieve
goederen en vooral van externe effecten, zo kwam naar voren in de hoofdstukken
VI, VII en VIII. De collectieve aspecten van de door de onderzochte organisaties
voortgebrachte produkten konden vrij goed worden beheerst door regelgeving. Al
ging het om collectieve goederen, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de door
OWM beheerde straatverlichting, de desbetreffende activiteiten werden veelal ook
uitgevoerd door particuliere bedrijven. Een overheidsorganisatie trad daarbij op
als regelgever, opdrachtgever en toezichthouder. De externe effecten waren via
regelgeving, e.d., in het algemeen goed te beheersen, mede omdat het ging om
concrete produkten.
  Waarschijnlijk mag worden gesteld dat de consequenties van de externe effecten
en het feit dat het ging om collectieve goederen, bij de onderzochte organisaties
in het algemeen goed waren op te vangen door middel van regelgeving, e.d.
Uitgaande van de hypothese lag dus in vrijwel alle gevallen een verregaande vorm
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van verzelfstandiging voor de hand (de vergunningverlening door OWM uitge-
zonderd). Er kan worden vastgesteld, dat de spreiding van de waarden van in elk
geval de verklarende variabele "niet via regelgeving te beheersen externe effec-
ten" gering is. Er valt derhalve geen uitspraak te doen over de mate van steun die
de onderzochte organisaties geven aan hypothese 4. Andere factoren moeten
hebben bijgedragen aan de geconstateerde, vrij grote verschillen in de werkelijke
mate van verzelfstandiging van de organisaties.

5. Naarmate - ten gevolge van bijvoorbeeld groeiende complexiteit en omvang
van overheidstaken en snelle veranderingen in de externe omgeving van de
organisatie - in een overheid de informatieverschillen tussen principaal en
agent toenemen en de met interne sturing verbonden kosten van informa-
tiestromen en agentschaps- en transactiekosten stijgen ten opzichte van de
agentschaps-, informatie- en transactiekosten bij sturing via de markt, zal
bij de betrokken partijen de neiging tot (externe) verzelfstandiging van
overheidsorganisaties toenemen, waarbij de voormalige "overkoepelende"
overheid voortaan kan optreden als afnemer.

In deze hypothese bestaat de verklarende variabele uit de omvang van de agent-
schaps-, informatie- en transactiekosten vóór verzelfstandiging in vergelijking tot
de overeenkomstige kosten nà verzelfstandiging (dat wil zeggen: na een beweging
in de richting van de markt). De mate van verzelfstandiging is weer de afhankelij-
ke, te verklaren variabele.
  De onderzochte organisaties verrichtten uitvoerende activiteiten en leverden
concrete produkten, die goed meetbaar waren. Er zou dan ook verwacht mogen
worden, dat in deze organisaties over de hoofdlijnen van de activiteiten en
produktie tegen relatief lage kosten heldere prestatie-afspraken en rapportages
waren te maken. Ook de controle op de naleving van afspraken zou naar verwach-
ting op vrij eenvoudige wijze en tegen lage kosten kunnen plaatsvinden.
  Sturing en rapportage op hoofdlijnen en een geringere betrokkenheid van het
centrale ambtelijke en politieke bestuur bij de details van de onderzochte organi-
saties, dus het verlaten van een centrale vorm van sturing, zou naar verwachting
moeten leiden tot lagere agentschapskosten, e.d. Ervan uitgaande dat bij "sturing
via de markt" sprake is van concurrentie (wat in de praktijk bij bijvoorbeeld de
IB-Groep niet het geval was), zouden in principe ook daardoor de totale
agentschaps-, informatie- en transactiekosten bij sturing via de markt veelal lager
kunnen uitvallen dan bij sturing via de interne hiërarchie.
  Uitgaande van het in de hypothese gestelde, kan dus voor alle onderzochte
organisaties worden gedacht aan een sterke mate van verzelfstandiging. Ook hier
is de spreiding in de waarden van de verklarende variabele weer gering, waardoor
er geen uitspraak is te doen over de mate van steun voor de hypothese. De
afwijkende situatie voor een deel van de OWM-activiteiten, leidt niet tot een
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wezenlijk grotere spreiding in de verklarende variabele.  Andere dan de in de15

hypothese genoemde overwegingen speelden waarschijnlijk een rol bij de bepaling
van de mate van verzelfstandiging van de onderzochte organisaties.
  Voor de goede orde moet erop worden gewezen, dat in de praktijk de agent-
schaps-, informatie- en transactiekosten in geen van de onderzochte organisaties
konden worden gemeten. Ook verschillen in de desbetreffende kosten in de situa-
tie vóór en nà verzelfstandiging lieten zich niet meten. Wel kon worden berede-
neerd, dat waarschijnlijk met de (verdergaande) verzelfstandiging veelal eerder
sprake was van een toename dan van een afname in de informatiekosten, e.d. Dit
was vooral een gevolg van het feit, dat in de situatie vóór de onderzochte verzelf-
standiging de betrokken organisaties veelal op weinig zakelijke en bedrijfsmatige
basis werden gestuurd en met behulp van beperkte bedrijfseconomische gegevens.
Ook het feit dat de organisaties een nauwe band bleven houden met de (voormali-
ge) moederorganisatie en niet werden geconfronteerd met werkelijke concurren-
tie, zou hierbij een rol gespeeld kunnen hebben.
  Uiteindelijk is hier waarschijnlijk vooral het feit van invloed, dat na de meer of
minder vergaande verzelfstandiging veel scherpere eisen werden gesteld aan het
toezicht op de betrokken activiteiten en de informatievoorziening erover, terwijl
ook meer werd nagedacht over de concreet aan de organisatie te stellen prestatie-
eisen. Niet alleen de wijze van sturing veranderde, maar ook de wensen ten
aanzien van de informatievoorziening, e.d. Als dergelijke eisen ook vóór de
verzelfstandiging waren gesteld - wat uit het oogpunt van een zakelijke sturing
wellicht zinvol was geweest -, had de verzelfstandiging mogelijkerwijs wel geleid
tot een daling in de agentschaps-, informatie- en transactiekosten.

6. Naarmate het streven naar beperking van onzekerheid voor een overheid
leidt tot hogere kosten van verwerving van externe informatie die nodig is
om bepaalde essentiële taken te (doen) verrichten, wordt het economisch
gezien aantrekkelijker meer activiteiten in één organisatie samen te voegen
en centraal te sturen en neemt de neiging af tot verzelfstandiging van de
organisatie-onderdelen die zich bezighouden met de desbetreffende taken.

De verklarende variabele in deze hypothese is de mate van onzekerheid in de
externe omgeving van de organisatie, waaronder de markt (en hiermee samen-
hangend de kosten die zijn verbonden aan beperking van deze onzekerheid). Hier
wordt ervan uitgegaan, dat de kosten verbonden aan beperking van de onzeker-
heid toenemen bij een stijging van de mate van onzekerheid. De mate van
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verzelfstandiging is de te verklaren variabele. De vraag of het ging om voor de
moederorganisatie essentiële taken, blijft hier verder buiten beschouwing.
  De mate van onzekerheid waarmee de onderzochte organisaties werden gecon-
fronteerd, was in het algemeen beperkt. In de meeste gevallen bleef de (voormali-
ge) moederorganisatie ook na de verzelfstandiging de belangrijkste opdrachtgever
van de onderzochte organisaties. Er was nauwelijks of geen sprake van werkelijke
concurrentie of andere onzekerheden vanuit de markt.
  Activiteiten als de verlening van bouwvergunningen en de uitwerking van
plannen voor nieuwe terreinen voor woningbouw en bedrijfsvestiging door
OWM, ondergingen wel de invloed van de markt. Het leesgedrag van de bevol-
king kon de vraag naar de activiteiten van de Openbare Bibliotheek beïnvloeden,
maar hier waren in de praktijk hooguit geleidelijke veranderingen te verwachten.
Voor BOB bestond vooralsnog geen onzekerheid omtrent het opdrachtenpakket en
het door de gemeente ervoor beschikbaar te stellen budget.
  Ook de (voormalige) moederorganisaties werden ten aanzien van de desbetref-
fende activiteiten niet geconfronteerd met grote onzekerheden. Soms, zoals bij
vele activiteiten van OWM, DWK en BOB, was het voor de moederorganisaties
vrij eenvoudig de desbetreffende taken zo nodig te laten uitvoeren door andere
organisaties (waaraan dikwijls al veel werk werd uitbesteed). In andere gevallen,
bijvoorbeeld bij de IB-Groep en de Openbare Bibliotheek, was niet direct een
alternatief voorhanden, maar bleef de verzelfstandigde organisatie voor de
bekostiging sterk gebonden aan de (voormalige) moederorganisatie. De (voor-
malige) moederorganisatie kon dus bepaald niet worden genegeerd. Voor ZPG
gold, dat de regelgeving omtrent de waterzuivering geheel bleef plaatsvinden door
de provincie Groningen en het rijk.
  Ervan uitgaande dat bij een geringe onzekerheid de in verband met beperking
van de risico's te maken informatiekosten laag zijn, geeft de hypothese aan dat bij
weinig onzekerheid een sterke mate van verzelfstandiging mogelijk is. Zo bezien
hadden alle zes organisaties sterk verzelfstandigd kunnen worden (wederom een
deel van OWM uitgezonderd). De spreiding in de waarden van de verklarende
variabele is zeer gering. Er is dus geen uitspraak te doen over de mate van steun
die het praktijkonderzoek geeft aan de hypothese. Waarschijnlijk speelden andere
overwegingen een rol bij de verzelfstandigingen.

7. Naarmate een overheidsorganisatie bij de vervulling van haar taken meer
gebruik maakt van specifieke kennis of activa en meer specifieke produkten
produceert, neemt de neiging tot verzelfstandiging van de desbetreffende
organisatie af.

Volgens de hypothese en de eraan ten grondslag liggende theorie, moet de
specificiteit een verklaring bieden voor de mate van verzelfstandiging van een
bepaalde organisatie. De mate van specificiteit is hier dus de verklarende variabe-
le. De mate van verzelfstandiging is de te verklaren variabele.
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  Het begrip specificiteit kent hier drie elementen, te weten de specificiteit van de
bij de produktie ingezette activa, de specificiteit van de ingezette kennis en de
specificiteit van de voortgebrachte produkten. In de praktijk hoeft de specificiteit
niet voor elk element even groot te zijn. Onderstaand worden voor de onderzoch-
te organisaties de drie aspecten van het begrip specificiteit kort nagelopen. De
specificiteit wordt daarbij met name bekeken vanuit de (voormalige)
moederorganisatie, omdat die - uitgaande van de hypothese - tijdens het
verzelfstandigingsproces een oordeel geveld zou moeten hebben over de specifi-
citeit van de te verzelfstandigen activiteiten.
  Voor wat betreft de specificiteit van de voortgebrachte produkten kan worden
gezegd, dat deze hoog was bij de IB-Groep en ZPG. De (voormalige) moeder-
organisatie kon voor de desbetreffende diensten niet of nauwelijks terecht bij
andere leveranciers, zeker niet op de kortere termijn. Dat gold in iets mindere
mate ook ten aanzien van de Openbare Bibliotheek. De verlening van vergun-
ningen, e.d., door OWM kan worden aangeduid als beperkt specifiek. De overige
produkten van OWM en de produkten van DWK en BOB, waren niet specifiek.
  Ten aanzien van de specificiteit van de ingezette kennis kan het volgende worden
gezegd. De werkzaamheden van de IB-Groep vergden in hoge mate specifieke
kennis. De kennis van ZPG was in beperkte mate specifiek (elders werden
soortgelijke werkzaamheden verricht, maar deze werden niet aangeboden via de
markt). Er was (vrijwel) geen sprake van specifieke kennis bij de uitvoerende
activiteiten van OWM en de werkzaamheden van DWK en BOB. De activiteiten
van de Openbare Bibliotheek en de niet-uitvoerende activiteiten van OWM,
kunnen worden gezien als beperkt specifiek. Weliswaar werden dergelijke
werkzaamheden ook verricht in bijvoorbeeld andere gemeenten, maar die boden
deze diensten in het algemeen niet aan via de markt.
  De specificiteit van de ingezette activa was zeer hoog bij de IB-Groep (specifieke
automatiseringsapparatuur en -programmatuur) en ZPG (zuiveringsinstallaties;
afvalwater kon op kortere termijn niet elders worden gezuiverd). De door OWM,
DWK, de Openbare Bibliotheek en BOB ingezette activa waren in het algemeen
beperkt of niet specifiek van aard.
  De verschillende aspecten samengenomen, worden de IB-Groep en ZPG hier
aangeduid als in hoge mate specifiek. De Openbare Bibliotheek en de niet-
uitvoerende activiteiten van OWM worden gezien als in beperkte mate specifiek.
De uitvoerende activiteiten van OWM, DWK en BOB worden beschouwd als niet-
specifiek. De waarden van de verklarende variabele verschillen dus sterk.
  Volgens de hypothese mocht worden verwacht, dat een hoge mate van specifi-
citeit leidt tot centrale sturing van de desbetreffende activiteiten. De twee organi-
saties met een hoge mate van specificiteit, te weten de IB-Groep en ZPG, werden
echter resp. extern en in sterke mate intern verzelfstandigd. Anderzijds werd
bijvoorbeeld DWK, met nauwelijks specifieke activiteiten, slechts in beperkte
mate intern verzelfstandigd. De werkelijke mate van verzelfstandiging van de
onderzochte organisaties, week in dergelijke gevallen dus sterk af van volgens de
hypothese mocht worden verwacht. Dat was minder het geval bij bijvoorbeeld de
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Openbare Bibliotheek, waar een per saldo als middelmatig te beschouwen specifi-
citeit werd gekoppeld aan een beperkte mate van externe verzelfstandiging. Ter
toelichting van het gebruik van de "systematische" aanpak, wordt het hier ge-
schetste beeld in bijlage X.A nader gespecificeerd.
  In totaliteit mag worden gesteld, dat de onderzochte organisaties hooguit geringe
steun geven aan de hypothese. In de meeste gevallen speelden waarschijnlijk
andere factoren dan de specificiteit, een rol bij de beslissing over de mate van
verzelfstandiging van de onderzochte organisaties.

8. Naarmate het op grotere schaal produceren van een bepaald goed grotere
schaalvoordelen met zich brengt, neemt de neiging toe tot (externe) verzelf-
standiging van het organisatie-onderdeel dat zich bezighoudt met de
produktie van dat goed, ondanks het feit dat voor die produktie specifieke
kennis en activa benodigd zijn.

Het optreden van schaalvoordelen in de produktie is in deze hypothese de verkla-
rende variabele. In het praktijkonderzoek werd de aandacht hier gericht op de met
de verzelfstandiging te realiseren en werkelijk gerealiseerde schaalvoordelen. De
mate van verzelfstandiging is de te verklaren variabele.
  Bij de meeste van de onderzochte organisaties, werden de mogelijkheden tot het
realiseren van schaalvoordelen ingeperkt door keuzes omtrent de organisatie-
structuur en/of het geografisch werkterrein. Bij OWM, DWK en ZPG werd
gekozen voor interne verzelfstandiging, waarbij de schaalgrootte van de activi-
teiten geen wezenlijke verandering onderging. Bij de Openbare Bibliotheek bleef
het geografisch werkterrein onveranderd; de IB-Groep mocht alleen gaan werken
voor eventuele nieuwe klanten uit de publieke sector. In de praktijk werden door
de onderzochte organisaties dan ook geen of nauwelijks schaalvoordelen gereali-
seerd.
  De hypothese geeft aan, dat er bij het geheel ontbreken van (te realiseren)
schaalvoordelen gekozen wordt voor centrale sturing, of hooguit een beperkte
vorm van interne verzelfstandiging. Voor OWM, DWK, ZPG en de Openbare
Bibliotheek, mocht dus een dergelijke sturingsvorm worden verwacht. Op basis
van het aspect schaalvoordelen, mocht voor de IB-Groep een beperkte mate van
(interne) verzelfstandiging worden verwacht.
  Bij realisatie van de plannen zou BOB ook kunnen werken voor andere
commerciële en niet-commerciële opdrachtgevers. Gezien de aldus te behalen
schaalvoordelen, mocht voor BOB een sterke mate van (externe) verzelfstandiging
worden verwacht.
  Vastgesteld kan worden, dat de spreiding in de waarden van de verklarende
variabele ook hier enigszins beperkt is. Bij de IB-Groep en BOB liet de verkla-
rende variabele een duidelijk afwijkende waarde zien. Voor deze twee organi-
saties gold, dat een grotere mogelijkheid tot het realiseren van schaalvoordelen
ook samenging met een sterke mate van verzelfstandiging. BOB en de IB-Groep
geven dus formeel gezien resp. veel en redelijke steun aan de hypothese. Formeel
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geredeneerd gaven ook OWM en DWK, die - conform het in de hypothese
gestelde - tot in 1996 vrij centraal werden gestuurd, redelijke steun aan de
hypothese.
  Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat er in totaliteit bezien redelijke steun
was voor de hypothese. Dan wordt echter uit het oog verloren, dat het aspect
schaalvoordelen in de praktijk nauwelijks of geen rol speelde bij de onderzochte
verzelfstandigingen. Er werd in diverse gevallen niet voor een bepaalde stu-
ringsvorm en mate van verzelfstandiging gekozen vanwege de te behalen
schaalvoordelen, maar ongeacht de vraag of er schaalvoordelen te behalen zouden
zijn. Daarom mag worden gesteld, dat er in feite hooguit geringe steun is voor de
hypothese.

9. Naarmate de activiteiten en de produktie van overheidsorganisaties en de
effecten van deze produktie beter meetbaar zijn, is het gemakkelijker een
prijs per eenheid produkt te bepalen (of eventueel een "eigen bijdrage" van
afnemers) en kan tegen lagere kosten een duidelijk en concreet contract
worden opgesteld tussen afnemer en leverancier en neemt de neiging toe tot
een sterke mate van verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

In deze hypothese is de meetbaarheid van de activiteiten en de produktie (de
outputs) de verklarende variabele. De mate van verzelfstandiging is wederom de
te verklaren variabele. Eenvoudig gezegd stelt de hypothese, dat een grotere mate
van meetbaarheid van de outputs zal leiden tot een sterkere mate van verzelf-
standiging van de desbetreffende organisatie.
  Bij OWM kon onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de strikt uitvoe-
rende activiteiten en anderzijds de diverse meer beleidsmatige taken. Hoewel ook
de beleidsmatige taken van OWM tot op zekere hoogte meetbaar zouden kunnen
zijn, kan worden geconcludeerd dat de mate van concreetheid en meetbaarheid
van de uitvoerende taken groter was. Voor wat betreft de belangrijkste taken,
waren er bij de overige onderzochte organisaties in het algemeen geen grote ver-
schillen in de aard van de binnen een organisatie verrichte werkzaamheden.
Gesteld mag worden, dat deze organisaties zich bezighielden met concrete,
uitvoerende taken, die gezien hun aard goed meetbaar zouden moeten zijn. Dat
wil niet zeggen dat in de organisaties in de praktijk ook werkelijk sprake was van
een goed ontwikkelde prestatiemeting. Maar in principe zouden de activiteiten en
produkten van de onderzochte organisaties op relatief eenvoudige wijze bepaald
kunnen worden, evenals de kostprijzen ervan. Ook zouden waarschijnlijk op
relatief eenvoudige wijze afspraken gemaakt kunnen worden omtrent de hoofdlij-
nen van de produktie.
  Omdat werd gekozen voor het onderzoeken van organisaties met - naar het
oordeel van de onderzoeker - concrete, goed meetbare produkten, is er nauwelijks
spreiding in de waarden van de verklarende variabele. Daarom kan ook bij deze
hypothese geen uitspraak worden gedaan over de mate van steun die de onder-
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zochte organisaties eraan geven. Een en ander wordt in bijlage X.A nader geïllus-
treerd met behulp van de "systematische" aanpak.

10. Naarmate de goederen of diensten van een overheidsorganisatie door meer
bedrijven op de markt worden aangeboden, stijgt de concurrentie en de
druk tot verlaging van de kostprijs en neemt de neiging toe tot (externe)
verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

De mate van concurrentie - vooral te bepalen aan de hand van het aantal concur-
renten - die ten aanzien van bepaalde activiteiten bestond, is in deze hypothese de
verklarende variabele. De mate van verzelfstandiging is de te verklaren variabele.
  Door de gekozen vorm van verzelfstandiging en/of de aan de verzelfstandiging
verbonden voorwaarden, gold voor alle onderzochte organisaties, dat de (voor-
malige) moederorganisatie na de verzelfstandiging sterk betrokken bleef bij de
verzelfstandigde organisatie. In de hoofdstukken VI, VII en VIII werd geconsta-
teerd dat, als al kostprijzen van produkten werden vastgesteld, deze nauwelijks
een rol speelden bij de feitelijke sturing van de onderzochte organisaties.
  ZPG, de Openbare Bibliotheek en de IB-Groep hadden op hun respectievelijke
werkterreinen, zeker voorzover het de bestaande activiteiten betrof, slechts
beperkte of geen concurrentie. Volgens de hypothese zou dat betekenen dat deze
organisaties centraal gestuurd, of hooguit in beperkte mate intern verzelfstandigd
zouden worden. In de praktijk werd gekozen voor een sterke mate van interne
verzelfstandiging, of gematigde vormen van externe verzelfstandiging. Deze drie
organisaties bieden dus geen of geringe steun aan de hypothese.
  OWM en DWK werden ook na de verzelfstandiging vrijwel niet geconfronteerd
met concurrentie. Bij de uitvoering van een nieuwe opdracht werd in het alge-
meen niet op basis van kosteninformatie afgewogen, of de opdracht intern of
extern diende te worden uitgevoerd. Omdat intern de benodigde kosteninformatie
ontbrak, was vergelijking met externe kostprijzen veelal ook onmogelijk.
  De vergunningverlening bij OWM misschien uitgezonderd, zouden aannemers-
en hoveniersbedrijven en ingenieursbureaus de meeste activiteiten van OWM en
DWK vrij eenvoudig kunnen uitvoeren. Dat gold ook voor de meeste activiteiten
van BOB. Vanwege de werk- en budgetgarantie, zou BOB ten aanzien van het
gegarandeerde takenpakket vooralsnog geen concurrentie ondervinden.
  Hoewel OWM en DWK hiervoor grotendeels werden afgeschermd, bestond er
dus in principe een forse concurrentie ten aanzien van veel van de taken van deze
organisaties. Uitgaande van de hypothese betekende dit, dat dergelijke activiteiten
in sterke mate verzelfstandigd zouden kunnen worden. De werkelijke mate van
verzelfstandiging van OWM en DWK biedt dus geen steun aan de hypothese. Bij
realisatie van de plannen zou BOB op langere termijn veel steun bieden aan de
hypothese, maar vooralsnog was dat niet het geval.
  Per saldo kan worden geconcludeerd dat de gang van zaken bij de onderzochte
organisaties (vrijwel) geen steun bood aan de hypothese.



       De gedachte achter de hypothese is, dat naarmate een organisatie sterker de invloed16

van de markt ondergaat - dat wil zeggen naarmate een organisatie verdergaand is verzelf-
standigd -, in sterkere mate de noodzaak bestaat tot verlaging van de overhead- en
agentschapskosten, zodat de voortgebrachte produkten kunnen worden geleverd tegen een
zo laag mogelijke prijs (en kostprijs).

       Volgens de hypothese zou alleen een toename in de overhead- en agentschapskosten17

kunnen optreden, als de mate van verzelfstandiging van een organisatie zou worden
beperkt, dat wil zeggen als gekozen zou worden voor een meer centrale sturingsvorm. In
de praktijk van de zes onderzochte organisaties was in alle gevallen sprake van verzelf-
standiging. In alle gevallen zou dus tenminste enige daling moeten optreden in de
overhead- en agentschapskosten (waarbij hogere kosten ten gevolge van betere informa-
tievoorziening, e.d., vervolgens verstorend zouden kunnen werken). Een toename in de
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11. Naarmate de efficiëntie van een organisatie sterker wordt gestimuleerd door
de invloed van concurrentie op de markt in plaats van door hiërarchisch
toezicht (en naarmate er dus sprake is van verdergaande verzelfstandiging),
zal na verzelfstandiging van een overheidsorganisatie zowel binnen die
organisatie als in de (voormalige) overkoepelende overheid, een sterkere
daling optreden in de kosten van toezicht en algemene ondersteuning van
een organisatie ("overhead") en in de agentschapskosten, die voortvloeien
uit "monitoring" en "bonding".

In hypothese 11 is de mate van verzelfstandiging van een organisatie niet meer de
te verklaren variabele, zoals in stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 10, maar de
verklarende variabele. De ontwikkeling in de overheadkosten en de agentschaps-
kosten (met name de kosten van "monitoring" en "bonding") is hier de te verkla-
ren variabele. Het gaat hierbij om de totale overhead- en agentschapskosten, dat
wil zeggen de kosten zoals deze werden gemaakt op centraal niveau (de
"moederorganisatie" of de voormalige "moederorganisatie") èn op decentraal
niveau (binnen de intern of extern verzelfstandigde organisatie).16

  Ten aanzien van de gang van zaken in de praktijk kan vooraf worden opge-
merkt, dat het effect van de verzelfstandiging moeilijk of niet geïsoleerd was te
bepalen. Een aspect dat hier weer een belangrijke rol speelde, was het feit dat met
de verzelfstandiging meestal hogere eisen werden gesteld aan de door de verzelf-
standigde organisatie verzamelde financieel-economische informatie (zie ook de
conclusies ten aanzien van hypothese 5). Daarnaast nam in het algemeen vanaf
circa 1985 in Nederlandse overheidsorganisaties de aandacht toe voor financieel-
economische informatie en een meer zakelijke sturing. Hier wordt verondersteld
dat de aandacht voor een meer zakelijke sturing en de daarvoor benodigde
informatie, toenam met de verzelfstandiging. Voorzover mogelijk, wordt in het
navolgende afzonderlijk rekening gehouden met het effect dat de betere informa-
tievoorziening zou kunnen hebben op de totale overhead- en agentschapskosten na
de verzelfstandiging.17



overhead- en agentschapskosten valt buiten het "bereik" van de in de hypothese aangege-
ven ontwikkelingsmogelijkheden. Aan het optreden van dergelijke, buiten de aangegeven
"extremen" vallende ontwikkelingen, kan de conclusie worden verbonden dat er geen
steun is voor de hypothese. Dat is zeker het geval, als die toename in kosten ook niet
duidelijk te verklaren is uit een te realiseren verbetering in de informatievoorziening.
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  Bij de onderzochte organisaties kon de totale omvang van de overhead- en
agentschapskosten vóór en nà verzelfstandiging niet worden vastgesteld. Evenmin
was het effect van de verzelfstandiging op de overhead- en agentschapskosten
concreet te bepalen (het verschil in het niveau van deze kosten vóór en na
verzelfstandiging). Wel kon in het algemeen globaal worden beredeneerd, mede
op basis van de gegevens over direct en indirect personeel, hoe de overhead- en
agentschapskosten zich na de verzelfstandiging ontwikkelden.
  Op basis van de beperkte gegevens die beschikbaar waren, kon worden gesteld
dat na de verzelfstandiging de voor sturing van OWM gemaakte overhead- en
agentschapskosten waarschijnlijk toenamen. Die toename was niet alleen een
gevolg van de verplichting extra informatie te leveren. OWM biedt dus geen steun
aan de hypothese.
  Uitgaande van de hypothese, zou een geringe mate van verzelfstandiging moeten
leiden tot een beperkte daling in de overhead- en agentschapskosten. Bij DWK
namen na de verzelfstandiging de overhead- en agentschapskosten in totaliteit, dus
inclusief eventuele hogere informatiekosten, waarschijnlijk eerder toe dan af. Bij
DWK zou dat echter vooral een gevolg kunnen zijn van het streven naar een
zakelijker sturing en de daardoor hogere kosten van informatievoorziening.
Hoewel het niet mogelijk is een goed onderbouwde uitspraak te doen, mag per
saldo misschien toch worden gesteld dat DWK geringe steun geeft aan de hypo-
these.
  ZPG werd in sterke mate intern verzelfstandigd. De met de sturing van ZPG
gemoeide overhead- en agentschapskosten daalden met de verzelfstandiging
waarschijnlijk enigszins. Dit wijst erop, dat de verzelfstandiging van ZPG
redelijke steun bood aan de hypothese.
  Voor de extern verzelfstandigde Openbare Bibliotheek en de IB-Groep gold dat,
voorzover te beredeneren, de overhead- en agentschapskosten toenamen na de
verzelfstandiging. Bij beide organisaties speelden soortgelijke factoren een rol, te
weten:
- het streven naar een zakelijker sturing (en het verzamelen van de daartoe

gewenste financieel-economische informatie);
- een toename van het aantal indirecte medewerkers binnen de verzelfstan-

digde organisatie, die waarschijnlijk uitging boven wat mocht worden
verwacht op basis van het streven naar een zakelijker sturing.

  Vanwege een verscherping van het toezicht, deed zich bij de IB-Groep waar-
schijnlijk ook een toename voor in de agentschapskosten binnen de voormalige
moederorganisatie. Voorzover na te gaan, biedt de ontwikkeling van de aan de
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sturing van de Openbare Bibliotheek en de IB-Groep verbonden overhead- en
agentschapskosten, geen steun aan de hypothese.
  Als de voornemens tot externe verzelfstandiging van BOB zouden worden
gerealiseerd, zou dat kunnen leiden tot een daling van de overhead- en agent-
schapskosten. Omdat de verzelfstandiging van BOB ten tijde van het onderzoek
nog niet was gerealiseerd, ontbrak echter de voor een beredenering van de effec-
ten benodigde informatie. Dat betekent dat geen uitspraak gedaan kan worden
over de steun die BOB geeft aan de hypothese.
  Het vrij complexe geheel aan oordelen overziende, kan de voorzichtige con-
clusie zijn dat de organisaties in totaal geringe steun bieden aan de hypothese.

12. Naarmate een overheidsorganisatie verdergaand wordt verzelfstandigd, zal
- tenzij de aanbieder monopolist blijft - de druk tot verlaging van de
kostprijs van produkten toenemen.

De mate van verzelfstandiging van een overheidsorganisatie is in deze hypothese
de verklarende variabele. De ontwikkeling van de kostprijs van de produkten van
een organisatie is de te verklaren variabele.
  De hypothese geeft aan dat een sterkere mate van verzelfstandiging, op te vatten
als een grotere druk vanuit de markt, zal leiden tot een grotere daling van de
kostprijs van de produkten van de verzelfstandigde organisatie. Deze relatie geldt
echter niet, als de verzelfstandigde organisatie na de verzelfstandiging monopolist
wordt of blijft; in dat geval zou de kostprijs na verzelfstandiging niet moeten
dalen. Uit de hypothese valt af te leiden dat een toename in de kostprijs alleen zou
kunnen optreden, als de mate van verzelfstandiging terugloopt. Bij de zes onder-
zochte organisaties was dat niet het geval. Derhalve valt een eventuele toename in
de kostprijs buiten het "bereik" van de hypothese. Wordt toch een toename
gesignaleerd, dan houdt dat in dat er geen steun is voor de hypothese.
  Bij OWM nam de economische efficiëntie waarschijnlijk af na de verzelfstan-
diging, wat inhoudt dat de kostprijzen van de produkten waarschijnlijk stegen.
OWM geeft dus geen steun aan de hypothese.
  Voorzover na te gaan, bleef bij DWK de efficiëntie na de verzelfstandiging
hooguit ongeveer gelijk. Enige daling in de efficiëntie was niet uit te sluiten. Het
(in elk geval tot in 1996) in beperkte mate verzelfstandigde DWK, biedt dus
hooguit geringe steun aan de hypothese.
  Voorzover vast te stellen, nam na de interne verzelfstandiging bij ZPG de
efficiëntie enigszins toe. Daarbij moet echter worden opgemerkt, dat ZPG
praktisch gesproken monopolist bleef. De kostprijs (en de efficiëntie) zou dus na
de verzelfstandiging gelijk moeten blijven. De toename van de efficiëntie bij ZPG
kan ook niet worden toegeschreven aan druk vanuit de markt - zoals de hypothese
aangeeft -, maar veeleer aan politieke druk, of een toegenomen motivatie van
werknemers na de verzelfstandiging. Daarom moet worden vastgesteld, dat ZPG
geen steun biedt aan de hypothese.



       Hier kan worden herhaald dat in de periode 1991 t/m 1994, toen de bibliotheek op18

meer centrale wijze werd gestuurd dan in de eraan voorafgaande en de erop volgende
periode, de efficiëntie wellicht licht daalde.

       Voor de volledigheid moet er bij deze conclusie op worden gewezen, dat op basis19

van de onderzochte organisaties vooral kon worden vastgesteld, dat afwezigheid van
concurrentie samenging met een gelijkblijvende of hogere kostprijs. Bij geen van de
organisaties deed zich werkelijk een forse toename van de concurrentie voor; bij BOB ging
het slechts om een waarschijnlijk geachte ontwikkeling. Bij geen van de praktijkgevallen
kon dus worden beoordeeld, of en in welke mate een toename van de concurrentie leidde
tot een verlaging van de kostprijs.
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  Voorzover kon worden afgeleid uit de ontwikkelingen in de korte periode dat de
Openbare Bibliotheek verzelfstandigd was, bleef de efficiëntie ongeveer gelijk.
Maar ook de Openbare Bibliotheek was in feite monopolist; van druk vanuit de
markt was geen sprake. Formeel bezien kunnen een ongeveer gelijkblijvende
efficiëntie en gelijkblijvende kostprijzen van de Openbare Bibliotheek, dus
worden beschouwd als veel steun voor de hypothese.18

  Deze conclusie geldt ook ten aanzien van de bestaande activiteiten van de IB-
Groep, waar een monopoliepositie gehandhaafd bleef en geen toename in effici-
entie, c.q. daling in de kostprijzen, kon worden vastgesteld. Voorzover het ging
om nieuwe activiteiten werd de IB-Groep wel geconfronteerd met enige concur-
rentie. Volgens de hypothese zou marktdruk daar moeten leiden tot een toename
in de efficiëntie. Omdat gerekend over alle activiteiten van de IB-Groep geen
toename in efficiëntie, c.q. daling in kostprijzen kon worden gesignaleerd, mag
per saldo de conclusie wellicht zijn, dat de IB-Groep een redelijke steun biedt aan
de hypothese.
  BOB zou volgens de plannen in eerste instantie een budget- en werkgarantie van
de gemeente Haarlemmermeer krijgen. Dat betekende echter niet dat de efficiëntie
onveranderd kon blijven. Op de kortere termijn zou de efficiëntie van BOB al fors
moeten toenemen, als de organisatie na verzelfstandiging verplicht zou worden tot
BTW-afdracht. Ook op de kortere termijn bezien, zou BOB dus wellicht redelijke
steun kunnen bieden aan de hypothese. Op langere termijn zou de marktdruk
moeten leiden tot (verdere) verhoging van de efficiëntie. Bij werkelijke realisatie
van die efficiëntieverhoging, zou BOB op lange termijn veel steun kunnen bieden
aan de hypothese.
  Per saldo is er formeel gezien tenminste sprake van geringe steun voor de
hypothese. Het feit dat drie van de onderzochte organisaties na verzelfstandiging
in feite (grotendeels) monopolist bleven, was van grote invloed op de conclusies
(die hier werden verbonden aan de feitelijk opgetreden ontwikkeling van de
efficiëntie).19

13. Naarmate:



       Bij de IB-Groep nam in 1995 de aandacht voor de doelstellingen en de "missie" van20

de organisatie wel toe, onder meer in samenhang met de in het najaar van 1995 door te
voeren reorganisatie.
  Voor de volledigheid kan hier worden opgemerkt, dat tijdens het onderzoek in enkele
gevallen naar voren werd gebracht, dat het vormen van een duidelijk afgebakende
organisatie-eenheid en/of het toekennen van een zekere zelfstandigheid, een stimulerend
en motiverend effect had op de betrokken medewerkers.
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- meer mogelijkheden bestaan tot formulering van eenduidige doel-
stellingen,

- de leidinggevenden meer mogelijkheden krijgen om bij hun mede-
werkers efficiënt gedrag te bewerkstelligen (bijvoorbeeld door middel
van de mogelijkheid van ontslag, het geven van beloningen en her-
schikking van financiële middelen),

- de inkomsten van betrokkenen sterker afhankelijk kunnen worden
gemaakt van de behaalde resultaten, of de principalen na verzelf-
standiging meer mogelijkheden hebben eigendomsrechten en daarmee
de voordelen van grotere efficiëntie te gebruiken voor individuele
doeleinden,

zal na verzelfstandiging de efficiëntie van overheidsorganisaties sterker
toenemen.

Deze hypothese kent een drietal verklarende variabelen, te weten de eenduidig-
heid in doelstellingen van de organisatie, de personele bevoegdheden van het
(ambtelijk) management en de "resultaatafhankelijkheid" van de inkomsten van
medewerkers en andere betrokkenen. De te verklaren variabele is de ontwikkeling
in de efficiëntie van de verzelfstandigde organisatie.
  Het effect van elk van de drie verklarende variabelen wordt onderstaand afzon-
derlijk besproken. Voorzover mogelijk wordt er dus steeds een "partiële relatie"
gelegd tussen elk afzonderlijk aspect en de efficiëntie-ontwikkeling.
  Omdat het bij de onderzochte organisaties in het algemeen ging om concrete
activiteiten en produkten en inzichtelijke transformatieprocessen, zou er in
principe bij alle organisaties vrij grote duidelijkheid omtrent de doelstellingen
kunnen zijn. In principe hadden met de verzelfstandiging veranderingen kunnen
optreden in de duidelijkheid omtrent de doelstellingen.
  In de onderzochte organisaties bestond echter over het geheel genomen weinig
aandacht voor het formuleren van heldere doelstellingen.  Tijdens het onderzoek20

is ook slechts zeer beperkt nagegaan, in hoeverre met de verzelfstandiging
veranderingen optraden in de (formeel geformuleerde en eventuele andere)
doelstellingen. In grote lijnen gesteld mag de conclusie zijn, dat er geen aanwij-
zingen waren dat er in samenhang met de verzelfstandigingen grote veranderingen
optraden in de doelstellingen. Dat betekent dat er op basis van de onderzochte
organisaties geen uitspraak kan worden gedaan, over de partiële relatie tussen het



       Concrete informatie omtrent de veranderingen in doelstellingen ontbreekt groten-21

deels. In aansluiting hierop kan nog iets worden gezegd over de mogelijkheden, die er bij
de onderzochte organisaties in principe zouden kunnen zijn om duidelijke doelstellingen
te formuleren. Op grond daarvan laten zich, min of meer in speculatieve zin, enkele
conclusies beredeneren omtrent de mate van duidelijkheid in de doelstellingen en de
ontwikkeling van de efficiëntie. In verder onderzoek zou nagegaan moeten worden, of er
werkelijk steun is voor de beredeneerde verbanden.
  Met name in die gevallen waar met de verzelfstandiging tot dan toe verspreid over de
organisatie plaatsvindende activiteiten werden samengevoegd, was het wellicht beter
mogelijk heldere doelstellingen te formuleren. Dit was het geval bij ZPG en DWK. Bij
DWK kon geen toename in de economische efficiëntie worden gemeten; bij ZPG was dat
wel het geval. Dat zou met enige voorzichtigheid tot de conclusie kunnen leiden dat,
partieel bezien, DWK geen en ZPG redelijke tot goede steun geeft aan de hypothese.
  De interne verzelfstandiging van OWM betekende dat milieu-activiteiten werden toe-
gevoegd aan de vroegere dienst Openbare Werken, waardoor de organisatie breder werd
en het wellicht moeilijker werd heldere doelstellingen te formuleren. Partieel bezien, zou
de daling in de efficiëntie van OWM wellicht gezien mogen worden als redelijke steun
voor de hypothese.
  Bij externe verzelfstandigingen, zoals die van de Openbare Bibliotheek en de IB-Groep,
ontstonden in principe ook iets grotere mogelijkheden om duidelijke doelstellingen te
formuleren, omdat algemene doelstellingen van de voormalige moederorganisatie meer op
de achtergrond konden komen. In de praktijk hadden deze eenheden overigens ook binnen
de vroegere moederorganisatie al een vrij zelfstandige positie. De efficiëntie bij deze beide
organisaties bleef ongeveer gelijk, zodat ze (partieel bezien) geen, of hooguit geringe steun
geven aan de hypothese.
  Na de realisatie van de verzelfstandiging zou het ook bij BOB eenvoudiger kunnen zijn
om duidelijke doelstellingen te formuleren. Omdat de verzelfstandiging nog niet was
gerealiseerd, kon geen uitspraak worden gedaan over de werkelijke effecten.
  Als deze redeneringen worden gevolgd, zou met de nodige voorzichtigheid in samen-
vattende zin gesteld kunnen worden, dat - partieel bezien - de onderzochte organisaties
geringe steun bieden aan het deel van de hypothese, waarin wordt gesteld dat een met de
verzelfstandiging optredende toename in de mogelijkheid duidelijke doelstellingen te
formuleren, leidt tot een toename in de efficiëntie na de verzelfstandiging.

       Wel is het uiteraard denkbaar dat door de veelal met de verzelfstandigingen gepaard22

gaande introductie van "integraal management", door het ambtelijk management meer aan-
dacht werd besteed aan personele zaken en ook aan het vastleggen (bijvoorbeeld via
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aspect duidelijkheid omtrent doelstellingen en de ontwikkeling van de
efficiëntie.21

  In het algemeen gesproken deden zich bij de interne verzelfstandigingen van
OWM, DWK en ZPG, geen wezenlijke veranderingen voor in de rechtspositie
van de ambtelijke medewerkers. Dat betekent onder meer, dat bijvoorbeeld
formeel gezien geen veranderingen optraden in de mogelijkheden voor het
management om middelen te herschikken, of medewerkers extra te belonen, te
ontslaan of te stimuleren tot grotere prestaties.  Ook was bij de intern ver22



regelmatige functioneringsgesprekken) en/of corrigeren van eventuele minder goede
prestaties van de medewerkers. Op langere termijn zou dat consequenties kunnen hebben
voor de betrokken medewerker, bijvoorbeeld omdat een "dossier" werd opgebouwd dat
zou kunnen dienen als onderbouwing voor een voorstel tot ontslag. In principe was een
dergelijke aanpak evenwel ook mogelijk geweest zonder dat sprake was van verzelfstandi-
ging. Evenmin ontstonden met de verzelfstandigingen extra mogelijkheden tot het geven
van extra beloningen aan ambtelijke medewerkers.
  Een grotere aandacht voor de prestaties van medewerkers hing in de praktijk misschien
ook niet in de eerste plaats samen met de verzelfstandiging van een organisatie, maar in
meer algemene zin met een toegenomen aandacht voor outputs (die weer een gevolg zou
kunnen zijn van bijvoorbeeld bezuinigingsdruk).
  De mogelijkheid om goed presterende ambtenaren bijvoorbeeld een extra periodieke
salarisverhoging of een gratificatie toe te kennen, bestond in principe ook in de situatie
vóór de verzelfstandigingen. In een centraal geleide organisatie bestonden tevens
mogelijkheden tot herschikking van middelen over de verschillende beleidsterreinen.
Daarbij deed het in principe niet terzake of het ging om bijvoorbeeld een verandering in
politieke prioriteiten, of om het minder goed functioneren van een bepaald organisatie-
onderdeel.
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zelfstandigde organisaties niet direct sprake van "resultaatafhankelijke persoon-
lijke inkomsten". Op indirecte wijze konden medewerkers wel enig voordeel
hebben van positieve resultaten van hun organisatie-onderdeel, bijvoorbeeld
omdat een deel ervan mocht worden besteed binnen het betrokken organisatie-
onderdeel.
  De extern verzelfstandigde IB-Groep bleef onderdeel van de rijksoverheid. Ook
daar traden vrijwel geen veranderingen op in de formele mogelijkheden van
leidinggevenden om efficiënt gedrag van werknemers te bevorderen, of inkomsten
afhankelijk te maken van de behaalde resultaten.
  De rechtspositie van de medewerkers van de Openbare Bibliotheek verzwakte
enigszins met de externe verzelfstandiging. Maar ook hier veranderde vrijwel
niets in de formele mogelijkheden van het management om efficiënt gedrag van
medewerkers te stimuleren, of de inkomsten van betrokkenen mede te laten
afhangen van de resultaten van de organisatie.
  Ten tijde van het onderzoek bestond nog geen duidelijkheid over de personele
bevoegdheden van het management en de "resultaatafhankelijkheid" van inkom-
sten bij BOB. Er kunnen dus geen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de
effecten ervan op de efficiëntie.
  Samenvattend kan worden geconcludeerd dat bij OWM, DWK, ZPG, de Open-
bare Bibliotheek en de IB-Groep, nauwelijks of geen formele veranderingen
werden waargenomen in de doelstellingen en op het gebied van de personele be-
voegdheden van het management en de "resultaatafhankelijkheid" van inkomsten.
Omdat er vrijwel geen spreiding is in de waarden van de verklarende variabelen,
kan geen uitspraak worden gedaan over de mate van steun die de onderzochte
organisaties geven aan de hypothese.
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14. Naarmate een organisatie verdergaand wordt verzelfstandigd - waarbij de
(voormalige) overkoepelende overheid blijft optreden als afnemer van of
belanghebbende bij de produkten van de organisatie -, zal de management
control vanuit de (voormalige) overkoepelende overheid zich sterker richten
op uitsluitend de voor deze (voormalige) overkoepelende overheid essentiële
uitkomsten van het produktieproces van de verzelfstandigde organisatie,
waarbij de verzelfstandigde organisatie ook in sterkere mate wordt afgere-
kend op de prestaties (en de prijs ervan) die zijn geleverd ten aanzien van
deze essentiële uitkomsten.

In deze hypothese is de mate van verzelfstandiging van een organisatie de verkla-
rende variabele. De te verklaren variabele wordt gevormd door de mate van
sturing en afrekening op de essentiële uitkomsten. Bij de te verklaren variabele
gaat het erom:
- in hoeverre de moederorganisatie en de verzelfstandigde organisatie

concrete, zakelijke afspraken maakten over de hoofdlijnen van de door de
verzelfstandigde organisatie te realiseren activiteiten en prestaties;

- in hoeverre de gerealiseerde prestaties werden geregistreerd en gerappor-
teerd;

- in hoeverre de verzelfstandigde organisatie werd afgerekend op de gereali-
seerde prestaties.

  Bij ZPG werden vanaf het begin vrij concrete afspraken gemaakt omtrent de te
realiseren prestaties (waarbij overigens getwijfeld kan worden aan de werkelijke
mate van zakelijkheid van de afspraken, omdat de gerealiseerde prestaties veelal
sterk afweken van de afspraken). Bij DWK bestonden aanvankelijk geen concrete
prestatie-afspraken; vooral met het in 1996 afgesloten managementcontract kwam
hierin verandering. Bij de IB-Groep werd in de praktijk het budget in feite
losstaand van gegevens omtrent de produktie-omvang en de kostprijzen vastge-
steld. Bij OWM en de Openbare Bibliotheek bestonden geen, resp. in beperkte
mate concrete prestatie-afspraken.
  Geconcludeerd mag dus worden, dat in het algemeen de (voormalige) moeder-
organisaties de verzelfstandigde organisaties nauwelijks, of slechts in vrij beperkte
mate, werkelijk stuurden aan de hand van zakelijke prestatie-afspraken.
  Bij OWM werden de gerealiseerde prestaties ten tijde van het onderzoek nog
nauwelijks geregistreerd. In de andere onderzochte organisaties werden de
prestaties in meerdere of mindere mate vastgelegd. Met uitzondering van ZPG,
ontbrak echter een enigszins compleet beeld van de hoofdlijnen van de in de loop
der jaren gerealiseerde prestaties. Ook ten tijde van het onderzoek was bij de
Openbare Bibliotheek de registratie van prestaties nog zeer onvolledig.
  De verzelfstandigde organisaties werden in geen van de gevallen werkelijk
afgerekend op basis van de feitelijk gerealiseerde prestaties.
  De zes organisaties gezamenlijk overziende, kan misschien worden gezegd dat
het beeld zoals dat "gemiddeld" genomen naar voren komt, min of meer past bij
een centraal gestuurde, of een in beperkte mate intern verzelfstandigde organi-



       Wellicht ten overvloede kan er hierbij op worden gewezen, dat in de praktijk ook23

de aandacht voor bijvoorbeeld de planning en control en de prestaties van organisaties, kan
worden beschouwd als een vrij algemeen optredende "trend" in Nederlandse overheidsor-
ganisaties.
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satie. Er kan dan ook worden gesteld, dat de situatie bij de intern verzelfstandigde
organisaties ZPG, DWK en OWM een geringe, of misschien redelijke steun biedt
aan de hypothese.
  Dat is echter zeker niet het geval bij de Openbare Bibliotheek en de IB-Groep.
Hoewel beide laatstgenoemde organisaties extern waren verzelfstandigd, was er
geen sprake van dat ze in sterkere mate dan bijvoorbeeld DWK en ZPG werden
gestuurd en afgerekend op basis van belangrijke prestaties.
  Omdat er nog geen duidelijkheid was over de bij BOB te maken prestatie-
afspraken, kan geen oordeel worden gegeven over de steun die deze organisatie
geeft aan de hypothese.
  Geconstateerd mag worden, dat de onderzochte organisaties in totaliteit hooguit
geringe steun geven aan de hypothese.

15. Naarmate een overheidsorganisatie verdergaand wordt verzelfstandigd,
zullen ook verdergaande veranderingen optreden in diverse elementen die
bepalend zijn voor de financieel-economische levensvatbaarheid van die
organisatie, in die zin dat meer aandacht zal worden gegeven aan het
financieel management en de gehanteerde accountinginstrumenten, zoals
kostprijzen, budgettering en prestatiemeting.

De mate van verzelfstandiging van een organisatie is in deze hypothese de
verklarende variabele. De mate waarin wijzigingen optreden in de financieel-
economische sturing van een organisatie is de te verklaren variabele. Bij de hier
bedoelde wijzigingen in de financieel-economische sturing, gaat het om de mate
waarin een organisatie in financieel-economisch opzicht op meer bedrijfsmatige
wijze wordt gestuurd.
  Om het "bereik" van de hypothese nader te bepalen, kan worden gesteld dat bij
(het handhaven van de) centrale sturing van een organisatie, er slechts een "basis-
druk" is tot een versterking, dat wil zeggen een meer bedrijfsmatige inrichting
van de financieel-economische functie. Deze "basisdruk" zou globaal kunnen
worden omschreven als de veranderingen, zoals die werden voorgeschreven door
de wijzigingen die optraden in de desbetreffende Comptabiliteitsvoorschriften.23

  Voor het extern te verzelfstandigen BOB bestonden nog geen concrete plannen
omtrent de wijze, waarop de financieel-economische sturing van deze organisatie
zou gaan plaatsvinden. BOB dient dus buiten beschouwing te blijven bij het
beoordelen van de steun voor deze hypothese.
  In de overige vijf onderzochte organisaties werden in alle gevallen verscheidene
veranderingen doorgevoerd in de financieel-economische sturing. Hierbij kan



29

worden opgemerkt, dat er in het algemeen aanzienlijke verschillen waren tussen
de "op papier" ontwikkelde plannen omtrent de financieel-economische sturing en
de realisatie van deze plannen. Dit geldt met name als bij de mate van realisatie
van plannen wordt gekeken naar het daadwerkelijke gebruik dat in de verzelfstan-
digde organisaties werd gemaakt van de (nieuwe) middelen en informatie, die
beschikbaar waren in het kader van de gewijzigde financieel-economische sturing.
  Omdat in hoofdstuk IX al uitgebreid werd ingegaan op de veranderingen in het
financieel-economisch management, worden hier slechts enkele conclusies
geformuleerd met betrekking tot de hypothese.
  OWM werd in beperkte mate intern verzelfstandigd. Van een wezenlijk planma-
tiger handelen en meer bedrijfsmatig functioneren, was bij OWM nog geen
sprake. Zelfs de beheersing van de financiële budgetten verliep geruime tijd
problematisch. OWM werd in beperkte mate intern verzelfstandigd; dat impliceert
volgens de hypothese een relatief beperkte versterking van de financieel-economi-
sche sturing. Gezien de feitelijk bij OWM opgetreden ontwikkelingen mag
worden gesteld, dat OWM (vrijwel) geen steun geeft aan de hypothese. 
  Bij DWK trad geleidelijk enige versterking op in het financieel-economisch
management, waardoor een meer zakelijke en bedrijfsmatige sturing mogelijk
werd. Bij de werkelijke sturing werd soms nauwelijks gebruik gemaakt van de
beschikbare financieel-economische informatie. Toch mag misschien worden ge-
steld, dat het intern verzelfstandigde DWK een redelijke steun bood aan de
hypothese.
  Met de vorming en verzelfstandiging van ZPG was er duidelijk aandacht voor
een meer bedrijfsmatig ingerichte financieel-economische sturing. Dat duidt in
eerste instantie op een redelijke steun voor de hypothese. Maar nadien vonden
nog nauwelijks versterkingen plaats, terwijl het planmatig handelen en feitelijk
gebruik van de beschikbare informatie soms ook beperkt bleven. Per saldo geeft
het in sterke mate intern verzelfstandigde ZPG dan ook geringe steun aan de
hypothese.
  Met de externe verzelfstandiging werd de financieel-economische sturing van de
Openbare Bibliotheek nauwelijks versterkt. Deze organisatie biedt geen steun aan
de hypothese.
  De diverse veranderingen die met de externe verzelfstandiging werden door-
gevoerd in het financieel-economisch management van de IB-Groep, leidden op
het oog tot een zakelijker en meer bedrijfsmatige wijze van sturing. In de praktijk
was in diverse gevallen echter slechts sprake van beperkte veranderingen. Per
saldo biedt de IB-Groep wellicht geringe steun aan de hypothese.
  De vijf daadwerkelijk verzelfstandigde organisaties bieden gezamenlijk een
geringe steun aan de hypothese. Belangrijk hierbij is de constatering, dat de "op
papier" voorgenomen en soms ook doorgevoerde veranderingen, aanzienlijk
groter waren dan de in werkelijkheid te constateren veranderingen in de wijze van
financieel-economische sturing.
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X.3.3 Samengevat beeld van de steun voor de stellingen en hypothesen

In het voorgaande werden de bevindingen ten aanzien van de vijftien stellingen en
hypothesen vrij uitvoerig in woorden weergegeven. Daarbij ging het er vooral
om, aan te geven in welke mate de zes onderzochte organisaties gezamenlijk steun
geven aan de stellingen en hypothesen, die op basis van de neo-institutionele
economische theorie werden geformuleerd omtrent de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. In figuur X.1 worden de in het voorgaande geformuleerde
conclusies ten aanzien van de vijftien stellingen en hypothesen, samengevat
weergegeven. Het gaat daarbij dus om het uiteindelijke oordeel omtrent de steun
voor de stellingen en hypothesen, zoals dat werd gevormd op basis van de
bevindingen bij de zes onderzochte organisaties. In de figuur wordt elke stelling
of hypothese met enkele trefwoorden aangeduid. Zonder verder commentaar
wordt vervolgens met een X aangeduid, welke mate van steun voor de afzonder-
lijke stellingen en hypothesen kon worden vastgesteld.
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Figuur X.1 Samenvattend overzicht van de steun voor de op basis van de
neo-institutionele economische theorie geformuleerde stellingen
en hypothesen omtrent de verzelfstandiging van Nederlandse
overheidsorganisaties

mate van steun

                                                                         
                                                        stelling/-
hypothese

(vrijwel) gering rede- veel geen 
geen lijk uitspr.

 1. meer aandacht voor efficiëntie X

 2. persoonlijke (materiële) belangen bij verzelf- X
standiging?

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

 4. collectief goed? externe effecten te compense- X
ren/ondervangen met regelgeving? 

 5. omvang agentschaps-, informatie en transac- X
tiekosten

 6. onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken X

 7. specificiteit X

 8. schaalvoordelen X

 9. meetbaarheid activiteiten/produktie X

10. concurrentie/druk tot verlaging kostprijs X

11. concurrentie/daling kosten van overhead, X
monitoring en bonding

12. verdergaande verzelfstandiging - meer druk X
tot verlaging kostprijzen

13. eenduidige doelstellingen, personele be- X
voegdheden van management en resultaataf-
hankelijke inkomsten

14. management control op hoofdlijnen/afre- X
kening op prestaties

15. wijziging financieel management en gehan- X
teerde accountinginstrumenten

Uit figuur X.1 komt duidelijk naar voren, dat er bij diverse stellingen/hypothesen
geen uitspraak kan worden gedaan omtrent de mate van steun die de onderzochte
organisaties eraan geven. Daarnaast kan worden vastgesteld, dat er voor de
overige hypothesen in het algemeen slechts een geringe steun bestaat. In paragraaf
X.4 wordt nog nader ingegaan op de aan het onderzoek te verbinden conclusies.



       Zoals eerder naar voren werd gebracht, was vanwege vertragingen tijdens het24

verzelfstandigingsproces, de feitelijke verzelfstandiging van BOB nog niet gerealiseerd ten
tijde van het onderzoek. Omdat al wel een vrij goed beeld bestond van de overwegingen
voor de verzelfstandiging van deze organisatie, alsmede omtrent de aard van de activiteiten
en produkten ervan, is BOB waar mogelijk - en met de nodige voorzichtigheid - steeds
betrokken in het beoordelen van de steun voor de stellingen en hypothesen. Waar het ging
om de zeer concrete uitwerking en vormgeving van de verzelfstandiging, bijvoorbeeld op
het gebied van het financieel-economisch management, verkeerden de voorbereidingen van
de verzelfstandiging van BOB nog in een te algemeen stadium, om hieraan al conclusies
te kunnen verbinden.
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X.4 Conclusies en verder onderzoek

X.4.1 Enkele conclusies omtrent de steun voor de neo-institutionele
hypothesen

In deze paragraaf wordt in samenvattende zin ingegaan op de steun, die de zes
onderzochte verzelfstandigingen van Nederlandse overheidsorganisaties bieden
aan het op basis van de neo-institutionele economische theorie geformuleerde
raamwerk van stellingen en hypothesen.24

  Op basis van paragraaf X.3 en figuur X.1 kan worden vastgesteld dat:
- er enerzijds zeven stellingen/hypothesen zijn, waarbij vanwege een te

geringe spreiding in de waarden van de verklarende variabele geen uit-
spraak kan worden gedaan omtrent de steun die het praktijkonderzoek
eraan geeft;

- er anderzijds acht stellingen/hypothesen zijn, waarvoor kort gezegd kan
worden geconcludeerd, dat de onderzochte verzelfstandigingen er in
totaliteit bezien slechts een zeer bescheiden steun aan geven.

  Het feit dat omtrent de steun voor zeven stellingen/hypothesen geen uitspraak
kan worden gedaan, valt voor een deel toe te schrijven aan de aard van de
onderzochte organisaties. Bij de zes onderzochte organisaties ging het in hoofdlijn
om uitvoerende organisaties met concrete, goed meetbare activiteiten en produk-
ten. Hiervoor werd gekozen omdat het daardoor naar verwachting goed mogelijk
zou zijn, de effecten van de verzelfstandiging op bijvoorbeeld de economische
efficiëntie te bepalen. Dit betekende echter ook, dat voor alle organisaties gold
dat het relatief eenvoudig was om op hoofdlijnen duidelijke afspraken te maken
omtrent de te realiseren prestaties. Bovendien betekende dit dat ervan mocht
worden uitgegaan, dat bij deze organisaties de kosten van rapportage en toezicht
niet al te hoog zouden zijn. Omdat de organisaties zich slechts in beperkte mate
of niet bezighielden met beleidsmatige activiteiten, was er geen sprake van grote



       Dat neemt uiteraard niet weg dat de wijze waarop uitvoerende organisaties hun25

activiteiten verrichten, van invloed zou kunnen zijn op bijvoorbeeld het imago van een
overheid en daarmee op de steun die de bevolking geeft aan de betrokken overheidslaag
en het (politieke) bestuur ervan.
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invloed op de positie van de betrokken overheid.  Dergelijke factoren leidden25

ertoe dat bij stelling 3 en de hypothesen 4, 5 en 9 nauwelijks spreiding optrad in
de waarden van de verklarende variabelen.
  Ook het feit dat de onderzochte organisaties na de verzelfstandiging in het alge-
meen sterk verbonden bleven met de (voormalige) moederorganisatie, leidde ertoe
dat in diverse gevallen geen uitspraak kon worden gedaan omtrent de steun voor
de stellingen/hypothesen. In de werkelijke mate van concurrentie die de organisa-
ties ondervonden, deed zich zeker op de kortere en middellange termijn weinig of
geen verandering voor. Dat gold ook voor de beloning en overige arbeidsvoor-
waarden van de werknemers. Doordat de verzelfstandigde organisaties deel bleven
uitmaken van, of in elk geval in feite gebonden bleven aan de overheidssector,
deed zich bij stelling 2 en de hypothesen 6 en 13 slechts weinig spreiding voor in
de waarden van de verklarende variabele.
  Het onderzoeken van de verzelfstandiging van organisaties, die qua aard van de
activiteiten en binding aan de (voormalige) moederorganisatie afwijken van de zes
nu onderzochte organisaties, zou kunnen leiden tot een grotere spreiding in de
waarden van de verklarende variabele in de stellingen 2 en 3 en de hypothesen 4,
5, 6, 9 en 13. Voorzover het hier zou gaan om organisaties met een weinig
inzichtelijk transformatieproces en moeilijk meetbare outputs, zou het extra
moeilijk worden om een helder beeld te verkrijgen van het effect van de
verzelfstandiging op de economische efficiëntie. Hieraan kan worden toegevoegd,
dat niet mag worden uitgesloten dat in de praktijk vooral uitvoerende activiteiten
in sterke mate worden verzelfstandigd, zeker voorzover het gaat om vormen als
privatisering, of afstoten van activiteiten (zie ook Dunleavy, 1992, p. 241). Als
dat inderdaad het geval zou zijn, zou dat kunnen betekenen dat er in de praktijk
beperkte mogelijkheden zijn om te komen tot een grote spreiding in de waarden
van de verklarende variabele, bijvoorbeeld voor wat betreft het aspect meetbaar-
heid van prestaties.
  De mogelijkheden die in Nederland doorgevoerde verzelfstandigingen bieden
om te komen tot een wenselijke mate van spreiding in de verklarende variabele,
zouden nader moeten worden nagegaan. Op voorhand kan niet worden vast-
gesteld, in hoeverre het na het onderzoeken van andere organisaties wel mogelijk
is conclusies te trekken omtrent de steun voor de in de betrokken stellin-
gen/hypothesen aan de orde gestelde aspecten van de neo-institutionele theorie.
  Omtrent bijvoorbeeld de agentschaps-, informatie- en transactiekosten werd in
hoofdstuk III al aangegeven, dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is de
absolute hoogte of de veranderingen in de hoogte ervan te meten. Hier zou de
(onvoldoende) mate van concreetheid van de in de neo-institutionele economische



       De voorzichtige conclusie dat in de meeste van de onderzochte organisaties sprake26

was van een licht dalende of hooguit ongeveer gelijkblijvende efficiëntie - strikt gerekend
met de hoeveelheden produkten -, is enerzijds gebaseerd op de veelal slechts beperkte
gegevens omtrent de activiteiten en produktie die voor het onderzoek beschikbaar kwa-
men. Anderzijds steunt deze conclusie op de gegevens omtrent de ontwikkeling van de
apparaatskosten van de onderzochte organisaties. Voor wat betreft de apparaatskosten
werd onder meer gesignaleerd, dat het werkelijke percentage van de gemiddelde incidente-
le loonstijging veelal uitging boven de compensatie die hiervoor werd gegeven door het
rijk en het Provincie- of Gemeentefonds. Dergelijke stijgingen in de loonkosten konden de
effecten van een eventuele personeelsreductie (ten dele) teniet doen. Naast de loonkosten
in verband met "vast" personeel, zijn ook de kosten van tijdelijk personeel en (andere)
materiële uitgaven mede bepalend voor de ontwikkeling van de totale apparaatskosten en
daarmee voor de efficiëntie (zie ook de hoofdstukken VI, VII en VIII en de afzonderlijk
verschenen volledige onderzoeksverslagen).
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theorie gehanteerde begrippen, dus een rol kunnen spelen bij de gebrekkige
mogelijkheden tot toetsing in de praktijk. 
  Ten aanzien van de overige acht stellingen en hypothesen kan worden vast-
gesteld, dat de onderzochte organisaties er in totaliteit bezien niet veel steun aan
geven. Alleen voor de qua aard vrij algemene stelling 1 ("meer aandacht voor
efficiëntie") kan wellicht worden gesteld, dat er een redelijke mate van steun voor
bestaat. Bij stelling 1 gaat het echter slechts om de vraag, of het aspect vergroting
van efficiëntie aandacht kreeg tijdens de voorbereiding van de onderzochte
verzelfstandigingen. Bij vier van de zes onderzochte verzelfstandigingen was dit
inderdaad het geval. Niet nagegaan is, in hoeverre het streven naar een hogere
efficiëntie vervolgens werkelijk een permanente rol speelde. In elk geval kon in
de meeste gevallen niet worden aangetoond, dat na de verzelfstandiging ook
werkelijk een toename in de efficiëntie optrad.26

  De mate van steun die de zes onderzochte verzelfstandigingen bieden aan de in
de hypothesen 7, 8, 11, 12, 14 en 15, is gering. Er is (vrijwel) geen steun voor
hypothese 10. Ook bij deze hypothesen geldt uiteraard, dat het beeld zou kunnen
veranderen als een groter aantal organisaties wordt onderzocht. Maar op dit
moment kan worden geconstateerd dat:
- bij de onderzochte organisaties na de verzelfstandiging slechts in vrij

beperkte mate werkelijke veranderingen in de financieel-economische
sturing werden doorgevoerd, waardoor er weinig steun werd gevonden
voor de hieromtrent in de hypothesen geformuleerde verwachtingen;

- de economische aspecten die in de hypothesen aan de orde werden gesteld,
bij de onderzochte Nederlandse verzelfstandigingen in de praktijk slechts
een geringe rol speelden. Er was weinig steun voor de diverse aspecten van
economisch rationeel handelen, die volgens de neo-institutionele econo-
mische theorie een rol gespeeld zouden moeten hebben bij de verzelfstandi-
gingen. Gesteld mag worden, dat de verzelfstandiging van de onderzochte
overheidsorganisaties nauwelijks kan worden verklaard uit het hier gehan-



       In feite is er in dergelijke situaties dus sprake van een monopolie van de kant van de27

aanbieder van de produkten, dat wil zeggen de verzelfstandigde organisatie, en een
monopsonie van de kant van de vrager ernaar, in dit geval de bekostiger van de activitei-
ten.

       Meerdere factoren kunnen een rol spelen bij het feit dat de aansluiting tussen de28

stellingen/hypothesen en de praktijk van de onderzochte organisaties gering is. Zo is het
denkbaar, dat aanzetten tot op efficiëntieverhoging gerichte organisatieveranderingen na
een eerste "oprisping" (tijdelijk?) weer verwaterden, bijvoorbeeld omdat andere politieke
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teerde neo-institutioneel economische raamwerk. Dit zou mede toe te schr-
ijven kunnen zijn aan het feit, dat de neo-institutionele economie een te
beperkt theoretisch kader biedt als het gaat om de analyse van een ver-
schijnsel als de verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties.
Gezien de beperkte steun die bij de onderzochte organisaties werd gevon-
den voor de geformuleerde stellingen en hypothesen, kan het in elk geval
zinvol zijn om na te gaan, of andere invalshoeken en onderdelen van de
theorie hier van betekenis kunnen zijn.

  In hoofdstuk IX werd al in afsluitende zin ingegaan op de bij de onderzochte
organisaties na verzelfstandiging werkelijk doorgevoerde veranderingen in de
financieel-economische sturing. Daarbij kwam onder meer naar voren dat de in de
praktijk gerealiseerde veranderingen in het financieel-economisch management,
in diverse gevallen vrij bescheiden waren. De gerealiseerde wijzigingen bleven in
het algemeen sterk achter bij de plannen. Als veranderingen in het financieel-
economisch management "in technische zin" werden gerealiseerd, werd er in
diverse gevallen door het management vrij weinig gebruik van gemaakt bij de
dagelijkse sturing van de verzelfstandigde organisatie.
  Vervolgens werd in hoofdstuk X geconstateerd, dat bijvoorbeeld organisaties die
in meerdere of mindere mate monopolist waren, toch werden verzelfstandigd
(waarbij overigens tevens werd vastgesteld, dat er een sterke band - onder meer
voor wat betreft de bekostiging - bleef bestaan met de voormalige moederorgani-
satie).  Tevens werden de onderzochte organisaties soms na de verzelfstandiging27

vrij sterk afgeschermd voor concurrentie. Zo was ook in situaties waarin de
verzelfstandigde organisaties in principe concurrentie zouden kunnen ondervinden
van andere organisaties, in de praktijk slechts weinig sprake van werkelijke druk
vanuit de markt, druk tot verlaging van kostprijzen, of afrekening op basis van de
gerealiseerde prestaties.
  Er wordt hier niet verder ingegaan op de vraag, in hoeverre de in hoofdstuk III
gepresenteerde neo-institutioneel economische en verwante theorieën een te
beperkt kader bieden voor het verklaren van de verzelfstandiging van Nederlandse
overheidsorganisaties. Volstaan wordt met de constatering dat, voorzover kon
worden vastgesteld, bij de onderzochte verzelfstandigingen veelal geen grote rol
was weggelegd voor de aspecten, die naar voren kwamen in de op basis van de
neo-institutionele economische theorie opgestelde hypothesen.  Omdat ook28



belangen en interesses boven kwamen drijven, of omdat doelen in algemene en vage
bewoordingen werden geformuleerd (zie March en Olsen, 1989, pp. 99-111). Terzijde
kan hier ook weer worden verwezen naar Denters (1987) en de beperkte steun die hij vond
voor een door hem op basis van de "public choice"-benadering ontwikkeld model.
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andere theoretische invalshoeken er een licht op kunnen werpen, kan het zinvol
zijn het complexe verschijnsel van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties
te plaatsen tegen een bredere achtergrond. In de volgende subparagraaf wordt dat
op beknopte wijze gedaan. 

X.4.2 Een breder theoretisch kader - mogelijke aandachtspunten in
verder onderzoek

X.4.2.1 Inleiding

In hoofdstuk III werd een vrij breed kader aan neo-institutionele economische
theorieën en enkele daarmee verwante denkbeelden gepresenteerd. De op basis
hiervan geformuleerde stellingen en hypothesen hebben dus hoofdzakelijk een
neo-institutioneel economische achtergrond. Zoals in onder meer hoofdstuk I al
naar voren kwam, zijn ook binnen andere gedragswetenschappen, zoals de
sociologie en politicologie, (neo-)institutionele stromingen te onderscheiden.
  In deze paragraaf komen enkele denkbeelden van (soms "klassieke") auteurs aan
de orde, waardoor de verzelfstandiging van overheidsorganisaties kan worden
geplaatst tegen een breder kader dan dat van de neo-institutionele economie. Ten
dele betreft het auteurs met een sociologische of politicologische achtergrond.
Daarbij gaat de aandacht hier met name uit naar denkbeelden die van belang
kunnen zijn ter verklaring van de wijze van sturing en het economisch functione-
ren van (overheids-)organisaties. Een verdere verbreding van het neo-institutione-
le raamwerk zou eraan kunnen bijdragen, dat theorie en werkelijkheid omtrent de
verzelfstandiging van (Nederlandse) overheidsorganisaties beter bij elkaar aanslui-
ten. Dit kan ook van betekenis zijn voor het eventuele verdere onderzoek van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties. De in deze paragraaf gepresenteerde
denkbeelden kunnen worden beschouwd als een mogelijke basis voor verder
onderzoek.
  De (neo-)institutionele denkbeelden binnen bijvoorbeeld de sociologie, politico-
logie en economie, sluiten niet steeds nauw bij elkaar aan en zijn dan ook niet te
beschouwen als elementen van een op elkaar afgestemd geheel. Toch zou het,
wanneer wordt gestreefd naar een versterking van de theoretische basis, zinvol
kunnen zijn om in eerste instantie vooral na te gaan, waartoe een verbreding van
het neo-institutioneel economische raamwerk met enigszins verwante denkbeelden



       Naar de mening van Huisman is het gebruik van multidisciplinaire benaderingen in29

de sociale wetenschappen veelal zeer gewenst (Huisman, 1996, pp. 169-173 en 193-194).
Denzin (1970, pp. 297-300) wijst op de wenselijkheid van triangulatie.
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uit andere disciplines leidt.  Misschien kan dit bijdragen aan de vorming van een29

consistent theoretisch raamwerk, dat verklaringen kan bieden voor de verzelf-
standiging van (Nederlandse) overheidsorganisaties (zie ook March en Olsen,
1989, pp. 2-18; Scott, 1994, pp. 70-78; Scott, 1995, pp. 24-31 en 33-25;
Humphrey en Scapens, 1996, pp. 90-93).
  In het case-onderzoek bij de zes verzelfstandigde organisaties is niet expliciet
ingegaan op de mogelijkheid of wenselijkheid van een verbreding van het theore-
tisch raamwerk. Toch leverde het onderzoek bij de organisaties soms indrukken
en aanwijzingen op, die van belang kunnen zijn voor zo'n verbreding van het
theoretisch raamwerk. Uiteraard moet, waar mogelijk, bij een eventuele aanpas-
sing van het theoretisch raamwerk gebruik worden gemaakt van dergelijke
indrukken en aanwijzingen. Daarbij kan het gaan om zowel economische als niet-
economische aspecten.
  In het onderstaande volgt op basis van een globale verkenning van mogelijk
relevante literatuur een beknopte, puntsgewijze bespreking van enkele aspecten,
die van belang zouden kunnen zijn voor het analyseren en verklaren van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Voor een deel sluiten deze aspecten
nauw bij elkaar aan. De naar voren gebrachte denkbeelden van diverse auteurs
worden daarbij in verschillende gevallen afgezet tegen de ontwikkelingen, zoals
die optraden bij de zes onderzochte verzelfstandigingen.

X.4.2.2 Uiteenlopende invalshoeken binnen de neo-institutionele theorie

De neo-institutionele denkbeelden die binnen bijvoorbeeld de sociologie, politico-
logie en economie tot ontwikkeling zijn gekomen, wijken op diverse punten van
elkaar af. Een inzicht in de onderlinge verschillen in benadering zou van belang
kunnen zijn, om belangrijke lacunes op te sporen in het op de neo-institutionele
economie gebaseerde raamwerk. Dit zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
van een theoretisch raamwerk, dat een goede verklaring biedt voor het ver-
schijnsel verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  Lowndes onderscheidt binnen de neo-institutionele theorie, zoals die zich in de
loop van de jaren tachtig en negentig heeft ontwikkeld binnen de politieke
wetenschappen, organisatiekunde en economie, de navolgende belangrijke



       De door Lowndes gehanteerde benamingen voor deze invalshoeken zijn achtereen-30

volgens "formal vis-à-vis informal institutions", "stable vis-à-vis dynamic institutions" en
"strategic (or rational) action vis-à-vis norm-governed behaviour in institutional develop-
ment and change" (Lowndes, 1996, p. 192).
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verschillen in de gehanteerde invalshoeken (Lowndes, 1996, pp. 192-195; zie ook
Scott, 1995, p. 55-58).30

- Formele versus informele instituties. Bij dit onderscheid is de vraag van
belang, of sprake is van formele institutionele regelingen, zoals contracten,
wetgeving, of hiërarchische organisaties, of dat het meer gaat om relaties
tussen groepen personen of instituties, waarbij veel aandacht bestaat voor
de tijd- en plaatsgebondenheid van deze relaties.

- Stabiliteit versus veranderlijkheid van instituties. Wil er sprake zijn van een
institutie, dan is een zekere continuïteit en stabiliteit vereist in bijvoorbeeld
denk- en handelwijzen. De vraag is echter of nadruk wordt gelegd op de
continuïteit van een institutie (en min of meer stabiele en gelijksoortige
voorkeuren van de erbij betrokken personen, ongeacht tijd en/of plaats), of
op de voortdurende (geleidelijke) verandering ervan, bijvoorbeeld omdat
de belangen van betrokken partijen voortdurend veranderen.

- Weloverwogen, doelbewust handelen, versus op normen en gewoonten
gebaseerd gedrag bij de ontwikkeling en verandering van instituties. Bij
een weloverwogen handelwijze wordt ervan uitgegaan, dat individuen
bepaalde handelingen bewust ondernemen teneinde bepaalde doelen te
bereiken. Instituties ontstaan in deze visie als gevolg van op nutsmaxima-
lisatie gericht, "strategisch" handelen. Het eigenbelang van een individu
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
  Hiertegenover staat een zienswijze, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het
individuele handelen vooral gebaseerd is op bestaande normen en waarden.
Handelingen worden veelal meer bepaald door bijvoorbeeld gewoontes en
plichtsbesef, dan door een bewust overdenken van de consequenties van een
bepaalde handelwijze. Institutionele veranderingen houden in deze ziens-
wijze in, dat een verandering optreedt in wat wordt gezien als een passende
wijze van doen en laten. Volgens deze benadering zal verandering van
instituties veelal plaatsvinden in de vorm van een zeer geleidelijk verlo-
pend, evolutionair proces.

  Zonder dat de diverse auteurs op het gebied van de neo-institutionele economie
over één kam mogen worden geschoren, mag met enige voorzichtigheid worden
gesteld dat in de neo-institutionele economie de nadruk ligt op formele en
statische instituties, die tot stand komen op basis van weloverwogen, doelbewust
handelen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar economische factoren die
leiden tot het ontstaan of wijzigen van instituties. Vastgesteld is, dat een op een
dergelijke ondergrond gebaseerd theoretisch raamwerk omtrent de verzelfstan-
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diging van (Nederlandse) overheidsorganisaties, slechts zeer ten dele werd
gesteund door de zes onderzochte organisaties.
  De door Lowndes onderscheiden, elkaar deels overlappende invalshoeken, geven
vooral een achtergrond waartegen de denkbeelden van diverse auteurs en de
ontwikkelingen in de Nederlandse praktijk kunnen worden geplaatst. Vooralsnog
lijkt een brede aanpak, waarbij de door Lowndes onderscheiden invalshoeken
systematisch worden doorzocht, minder vruchtbaar als het gaat om het achterha-
len en begrijpen van de beweegredenen voor de verzelfstandiging van overheids-
organisaties. De indeling van Lowndes biedt geen duidelijke aanwijzingen
omtrent de in verder onderzoek eventueel te volgen wegen. Het onderscheiden
van invalshoeken kan weliswaar zinvol zijn voor bijvoorbeeld het geven van een
overzicht van de (sub-)stromingen binnen de neo-institutionele theorie en het
categoriseren van auteurs. Maar het leidt waarschijnlijk niet direct tot concrete en
praktisch hanteerbare suggesties als het gaat om de bestudering en verklaring van
concrete organisatieveranderingen, in dit geval de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties.
  De aandacht wordt hier verder gericht op enkele meer concrete denkbeelden en
suggesties van neo-institutionele en andere auteurs (die uiteraard misschien in te
passen zijn in de door Lowndes onderscheiden invalshoeken). De hier gepresen-
teerde denkbeelden zijn niet de uitkomst van een ordelijke analyse van alle
mogelijk relevante denkbeelden. Veeleer gaat het om informatie, die beschikbaar
kwam tijdens een globale, beknopte verkenning van de brede neo-institutionele
literatuur en die mogelijkerwijs van belang is in verband met het vraagstuk van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Daarbij wordt een indeling gemaakt
in twee groepen, te weten:
- enerzijds denkbeelden waarvan gesteld kan worden, dat ze vooral betrek-

king hebben op het niveau van concrete organisaties en de ontwikkelingen
die daarbinnen plaatsvinden;

- anderzijds denkbeelden waarvan in eerste instantie kan worden gesteld, dat
ze vooral betrekking hebben op het "macro-niveau", dat wil zeggen op
ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen.

  Het hier gemaakte onderscheid sluit in feite aan bij de indeling, zoals die in
paragraaf III.5.2 werd gemaakt in de neo-institutionele economische theorieën.
Voor de goede orde kan worden opgemerkt, dat de grens tussen de twee hier
onderscheiden categorieën veelal niet scherp is. Sommige auteurs kunnen zich met
hun denkbeelden ook ergens tussen de twee categorieën in bevinden. Daarnaast is
het van belang erop te wijzen, dat de als "algemeen" geclassificeerde denkbeelden
uiteindelijk eveneens van betekenis zijn voor de concrete ontwikkeling van een
bepaalde organisatie. Ontwikkelingen op macro-niveau kunnen dus van invloed
zijn op het micro-niveau en bijvoorbeeld (mede) leiden tot concrete veranderingen
in de wijze van sturing van overheidsorganisaties. In paragraaf X.4.2.3 komen nu
eerst enkele als algemeen aangeduide denkbeelden aan de orde.
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X.4.2.3 Neo-institutionele denkbeelden op macro-niveau, die een rol
kunnen spelen bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties

In deze paragraaf komen in het kort enkele denkbeelden aan de orde, die van
belang kunnen zijn ter verklaring van de verzelfstandiging van overheidsorgani-
saties en van de ontwikkelingen in verzelfstandigde organisaties, zoals die in de
praktijk zijn waar te nemen. De hier gepresenteerde denkbeelden hebben in eerste
instantie betrekking op het "macro-niveau" in de samenleving, dat wil zeggen op
ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen.

Rationaliteit en bijbehorende "rituelen" rond accounting en economische effici-
entie

Miller wijst erop, dat in de loop van de jaren zeventig en tachtig in de Westerse
wereld de aandacht toenam voor efficiëntie, effectiviteit, "value for money" en
meer algemeen "economisch rationele" wijzen van sturing van organisaties. Op
basis van de bevindingen van verschillende (neo-)institutionele auteurs geeft
Miller aan dat, ook al ging het misschien (ten dele) om "rituelen", het gebruik
van accounting-methoden een belangrijk element werd om duidelijk te maken dat
een organisatie rationeel werd gestuurd (Miller, 1994, pp. 8-10; zie ook
Humphrey c.s., 1993, p. 18 en Meyer, 1994, pp. 124-128).
  De uitbreiding van het gebruik van accounting-methoden en de grotere nadruk
op efficiëntie en effectiviteit van overheidsorganisaties, zouden gezien kunnen
worden als een van de methoden om aan te sluiten bij wat in de samenleving op
een bepaald moment wordt gezien als rationeel handelen. Parsons benadrukte al,
dat elke organisatie deel uitmaakt van een groter sociaal systeem. Dit systeem en
de bijbehorende institutionele structuren, zijn van invloed op onder meer de
gehanteerde wijzen van sturing van een organisatie (Parsons, 1960, pp. 63-64).
  Oliver onderscheidt verschillende wijzes waarop organisaties kunnen reageren
op druk om zich te conformeren aan (wijzigingen in) hun institutionele omgeving.
Zo is het mogelijk de organisatie zodanig te veranderen, dat geheel wordt voldaan
aan de wensen van degenen die druk op de organisatie uitoefenden. Het is echter
ook mogelijk dat wordt gekozen voor bijvoorbeeld het via onderhandelingen
zoeken van een compromis, het trotseren van de druk tot aanpassing, of diverse
vormen van manipulatie om de druk weg te nemen (Oliver, 1991, pp. 151-159).
  DiMaggio en Powell geven aan dat individuen en organisaties, om maar niet te
boek te staan als afwijkend, in reactie op onzekerheden dikwijls de handelwijze
van anderen imiteren (DiMaggio en Powell, 1983, p. 151). Door het gebruik van
bijvoorbeeld accounting-methoden zouden organisaties de legitimiteit van hun
handelen kunnen benadrukken. Door te voldoen aan eisen die vanuit een bepaald
cultuur- en verwachtingspatroon worden gesteld, zijn organisaties bijvoorbeeld
beter in staat goede medewerkers aan te trekken, overheidsmiddelen te verwerven



       Het feit dat dikwijls enkele grote organisatie-adviesbureaus grote aantallen organi-31

saties van advies dienen omtrent door te voeren veranderingen in de organisatiestructuur,
kan de tendens tot imitatie en uniformiteit versterken, aldus DiMaggio en Powell. De uit
navolging van andere (veelal als succesvoller beoordeelde) organisaties voortvloeiende
organisatieveranderingen, hoeven in de praktijk niet te leiden tot een hogere efficiëntie, zo
stellen ze (DiMaggio en Powell, 1983, pp. 152-154).
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en steun van burgers te behouden.  In een dergelijke visie geven de vormgeving31

en wijze van sturing van een organisatie misschien eerder de "mythen" weer van
de institutionele omgeving van de organisatie, dan de "werkelijke" eisen die de
desbetreffende activiteiten stellen (Miller, 1994, pp. 11-13; Lowndes, 1996, p.
185; zie ook Grit, 1996, pp. 4-8 en 15-16).
  Binnen de neo-institutionele economie is het streven naar een verhoging van de
economische efficiëntie, een belangrijke drijfveer voor het doorvoeren van
veranderingen in de structuur van organisaties. Voor de continuïteit van de
organisatie is efficiënt handelen noodzakelijk, zo wordt gesteld. Ook in het
verrichte onderzoek naar verzelfstandiging van overheidsorganisaties, is het
streven naar efficiëntieverhoging gezien als een belangrijke motief voor het
doorvoeren van veranderingen in de organisatiestructuur, dat wil zeggen voor de
verzelfstandiging. Er werd bij de zes onderzochte organisaties een redelijke mate
van steun gevonden voor stelling 2, waarin het aspect van de efficiëntieverhoging
expliciet werd verwoord.
  Vervolgens kwam echter naar voren, dat op basis van de beschikbare gegevens
bij de meeste organisaties niet kon worden geconcludeerd, dat de economische
efficiëntie werkelijk was toegenomen. Mede ook gezien het feit dat de verzelf-
standiging in het algemeen niet betekende dat bijvoorbeeld de druk vanuit de
markt wezenlijk toenam - waarbij ervan wordt uitgegaan dat werkelijke concur-
rentie noodzaakt tot een "marktconforme" economische efficiëntie -, mag worden
verondersteld dat in de praktijk een belangrijke rol was weggelegd voor andere
overwegingen dan verhoging van de economische efficiëntie. Dit betekent niet dat
kan worden gesteld dat bij de betrokken politieke en ambtelijke bestuurders geen
wens bestond tot verhoging van de economische efficiëntie, bijvoorbeeld om de
gevolgen van bezuinigingen op te vangen. Maar wellicht werd deze wens ten dele
of geheel gesmoord door andere wensen (en in elk geval door de werkelijke
ontwikkelingen).
  Aansluitend bij het voorgaande kan de enigszins cynische vraag opkomen, of
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, het gebruik van accounting-metho-
den en de aandacht voor efficiëntie, vooral moeten worden gezien als een ontwik-
keling om in "cosmetische zin" te voldoen aan de eisen van de tijd, of dat het toch
ook gaat om een meer duurzame ontwikkeling en een "werkelijk" streven naar een
verhoging van de economische efficiëntie. Waarschijnlijk is het moeilijk om via
onderzoek een eenduidig en definitief antwoord te vinden op deze vraag. Voorzo-



       Er is onderzoek nodig om te kunnen beoordelen, in welke mate er bij bijvoorbeeld32

verzelfstandiging van overheidsorganisaties sprake is van een "werkelijke" wens tot
verhoging van de efficiëntie. Het zou niet terecht zijn al te voortvarend tot het oordeel te
komen dat het slechts gaat om "cosmetische" veranderingen of retoriek. Hoewel het bij
haar gaat om een andere problematiek, kan in dit verband ook worden verwezen naar
Huisman, die stelt dat in de sociale wetenschappen uitkomsten van onderzoek soms te
gemakkelijk verregaand worden gerelativeerd ("de waarheid is gewoon een mening";
Huisman, 1996, p. 142), of worden afgedaan als "slechts taal", of "retoriek" (Huisman,
1996, pp. 141-148).

       Overigens geven ook March en Olsen (1984, pp. 738 en 741-742) aan dat, gezien33

de beperkte aandacht die er veelal is voor de effecten van overheidshandelen, politieke
bestuurders misschien meer geïnteresseerd zijn in het politieke proces en het hanteren van
"symbolen" en verrichten van "correcte" handelingen, dan in het werkelijk realiseren van
bepaalde uitkomsten.
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ver het gaat om bewuste handelingen, mag van betrokkenen wellicht niet altijd
een openhartige beantwoording van vragen hieromtrent worden verwacht.32

  Overigens zou het uitgangspunt gehanteerd kunnen worden dat, zelfs al is er bij
(politieke) leidinggevenden (aanvankelijk) vooral sprake van "cosmetische"
aandacht, dit op lange termijn toch zou kunnen leiden tot resultaten. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen gebeuren, omdat medewerkers in de organisatie op den duur
hun handelen in grote lijnen in overeenstemming brengen met de in de organisatie
gehanteerde terminologie.
  In dit verband kan nog worden gewezen op de opvattingen van March en Olsen.
Zij geven aan dat ook al wordt er gestreefd naar verhoging van de efficiëntie, de
werkelijke uitkomsten van zo'n streven afhankelijk zijn van toeval, situatie-
afhankelijke factoren en begrensde rationaliteit. Dikwijls wordt ook niet de
kortste weg gevolgd naar het doel, zoals dat uiteindelijk wordt bereikt. Het kost
tijd om wijzigingen en de effecten ervan te realiseren, waardoor allerlei versto-
ringen kunnen optreden (March en Olsen, 1984, p. 737; March en Olsen, 1989,
pp. 54-67; zie ook In 't Veld, 1995, pp. 14-15 en 19-21).33

  Bij de onderzochte verzelfstandigingen werd vastgesteld, dat enerzijds activi-
teiten waarvoor in principe concurrentie bestond niet-extern werden verzelfstan-
digd, terwijl anderzijds monopolistische activiteiten wèl extern werden verzelf-
standigd. Ervan uitgaande dat concurrentie noodzaakt tot efficiënt handelen,
betekent het afschermen van een overheidsorganisatie voor concurrenten die
soortgelijke activiteiten verrichten, dat wordt geaccepteerd dat de desbetreffende
overheidsorganisatie niet door middel van marktdruk komt tot een optimale
economische efficiëntie. Interne druk kan uiteraard ook leiden tot een hogere
efficiëntie. Maar in dat geval ontbreekt het automatisme van de markt, waar
"idealiter" een directe relatie bestaat tussen prijs en kwaliteit van produkten en de
vraag ernaar. Uiteraard kunnen er in een overheidsorganisatie goede redenen
bestaan om bij de sturing van de organisatie het accent niet te leggen op het



       Enigszins terzijde kan in dit verband worden opgemerkt, dat het in de praktijk soms34

gehanteerde argument dat uitbesteding van bepaalde overheidsactiviteiten leidt tot de
verplichting om BTW te betalen en daardoor duurder is dan "zelf doen", slechts kan
worden gezien als een "economisch argument", als wordt geredeneerd vanuit het (korte
termijn) micro-economische oogpunt van de betreffende organisatie. Ook voor commerc-
iële organisaties kunnen dergelijke overwegingen gelden. Als het gaat om de overheids-
sector, leidt op een macro-niveau gezien een bepaalde BTW-betaling door de ene
overheidsorganisatie tot gelijke ontvangsten bij een andere overheidsorganisatie, te weten
het Ministerie van Financiën. Duidelijk is echter dat het verschil in BTW-behandeling van
het intern of extern laten verrichten van dezelfde activiteiten, van invloed kan zijn op het
gedrag van een bepaalde overheidsorganisatie als het gaat om bijvoorbeeld externe
verzelfstandiging (zie ook Ministerie van Economische Zaken/Werkgroep Markt en
Overheid, 1997, pp. 79-80). Tevens kan worden opgemerkt, dat als uitsluitend vanwege
BTW-argumenten wordt gekozen voor het intern uitvoeren van bepaalde overheidsac-
tiviteiten, dit vanuit welvaartseconomisch oogpunt gezien kan leiden tot een niet-optimale
inzet van produktiemiddelen.

       Streeck en Schmitter geven aan, dat de overheid niet kan worden gezien als simpel-35

weg een organisatie temidden van andere organisaties. Weliswaar is ook de overheid - en
de diverse gedaanten waarin deze zich voordoet - te beschouwen als een besturingsstruc-
tuur. Maar het specifieke ervan is dat de overheid macht uitoefent over andere organisa-
ties, dwang kan hanteren en de samenleving op diverse manieren beïnvloedt. Die invloed
vloeit voort uit bijvoorbeeld het eigen handelen van de (meer of minder sterk gefrag-
menteerde) overheid en vooral uit de formulering van de eigendomsrechten (Streeck en
Schmitter, 1985, p. 20; Campbell en Lindberg, 1990, pp. 637-638).
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bereiken van maximale economische efficiëntie. Overwegingen betreffende
bijvoorbeeld rechtsgelijkheid, het bieden van ontplooiingsmogelijkheden, sociale
rechtvaardigheid of andere "politieke belangen", kunnen bij de sturing eveneens
een belangrijke rol spelen, zo werd al eerder aangegeven.34

De overheid en de invloed van "professionals"

DiMaggio en Powell (1983, p. 147) stellen, dat de overheid (zij spreken over: de
staat) en de "professionals" ("gestudeerden"; de wetenschappelijke sector en
andere hoog opgeleiden) in de tweede helft van de twintigste eeuw kunnen worden
gezien als belangrijke krachten achter het streven naar meer "rationaliteit".  De35

overheid is in de loop van de tijd een belangrijkere rol in de samenleving gaan
spelen en moest daartoe allerlei activiteiten verrichten en formele regelgeving en
organisatiestructuren in het leven roepen, die rationaliserend werkten, aldus
Meyer. Bij rationaliteit in het overheidshandelen gaat het om aspecten als het
overzichtelijk georganiseerd en beheersbaar zijn van overheidsactiviteiten en -
organisaties, waardoor weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden. Dit



       Meyer onderscheidt de volgende aspecten in het proces van rationalisatie. Rationali-36

satie behelst in de eerste plaats standaardisatie. Op basis van standaardisatie is het mogelijk
verschijnselen in te delen en te tellen. Ten tweede gaat het erom, dat verschijnselen op
basis van de standaardisatie kunnen worden gemeten met behulp van een algemene
maatstaf, in moderne samenlevingen veelal geldswaarden (dit is het proces van "mone-
tarisering"). Een derde aspect van rationalisatie betreft het onderscheiden (en meten) van
oorzakelijke relaties. Zo worden bijvoorbeeld inputs en andere elementen van het produk-
tieproces gerelateerd aan doelen.
  Het proces van rationalisatie heeft niet alleen betrekking op de sturing van overheids-
organisaties, maar raakt ook vele andere terreinen en aspecten in de samenleving, zoals de
medische sector, de psychologie, de arbeidssatisfactie, of de kwaliteit van lucht, aldus
Meyer (1994, pp. 124-125).
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vergt onder meer dat taken geanalyseerd zijn en allerhande gegevens omtrent de
activiteiten en uitkomsten ervan worden geregistreerd.36

  Professionals geven aan wat naar hun idee "de realiteit" is en dragen, via onder
meer de media en adviesfuncties, allerlei ideeën uit omtrent bijvoorbeeld de
wenselijke ontwikkeling van de samenleving, de effecten van bepaalde handeling-
en, of rationeel geachte vormen van sturing van organisaties. Op deze wijze
oefenen ze invloed uit. Professionals hebben veelal allerlei bindingen met de
overheid. Maar professionals hebben veelal geen directe bevoegdheden ten
aanzien van bijvoorbeeld overheidsactiviteiten en worden daardoor niet verant-
woordelijk gehouden voor de effecten van hun voorstellen (Meyer, 1994, pp. 37-
40 en 47-49; zie ook Scott, 1995, pp. 95-96). Dat kan ertoe leiden, dat profes-
sionals zonder goed te letten op de praktische uitvoerbaarheid, aanbevelingen
doen tot bijvoorbeeld de verandering van de organisatiestructuur van de overheid.
  Hierbij aansluitend is het denkbaar, dat het feit dat bij de zes onderzochte over-
heidsorganisaties vrij bescheiden effecten van de verzelfstandiging werden
gevonden, mede moet worden toegeschreven aan het feit, dat (externe) deskun-
digen tevoren onvoldoende overwogen of een bepaalde vorm van verzelfstan-
diging in een bepaalde situatie bruikbaar was. Daarnaast kan aan de denkbeelden
van Meyer omtrent de positie van professionals de suggestie worden ontleend, dat
(ook) neo-institutionele economen zich onvoldoende rekenschap gaven van de
problemen die de praktijk opleverde en van de mogelijkheden om de door hen
gehanteerde begrippen te concretiseren. Dat zou kunnen inhouden, dat de neo-
institutionele economen en andere professionals denkbeelden en oplossingen voor
problemen presenteerden, die onvoldoende op de praktijk waren toegesneden
en/of in de praktijk onvoldoende toetsbaar waren.

X.4.2.4 Neo-institutionele denkbeelden op organisatie-niveau, die een rol
kunnen spelen bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties
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Ook in deze paragraaf komen enkele theorieën aan de orde die van belang kunnen
zijn ter verklaring van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties en de in
verzelfstandigde organisaties optredende ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het
gebied van de efficiëntie. In deze paragraaf gaat het om denkbeelden waarvan
gesteld zou kunnen worden, dat ze meer rechtstreeks betrekking hebben op het
niveau van concrete organisaties. Voor de hier gepresenteerde denkbeelden geldt
ook weer, dat ze van belang zouden kunnen zijn bij het verrichten van verder
onderzoek op het gebied van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

Wens tot beïnvloeding van activiteiten: afweging tussen economische efficiëntie en
andere belangen

Aansluitend bij opvattingen van Milgrom en Roberts kan worden gesteld, dat in
organisaties soms wordt gekozen voor een relatief sterke mate van centrale
sturing, omdat het centrale gezag mogelijkheden wil behouden tot het uitoefenen
van directe invloed op de sturing van een bepaalde organisatie-eenheid. Deze
keuze kan worden gemaakt ondanks de aanwezigheid van ruime concurrentie,
waardoor een sterke mate van verzelfstandiging en marktdruk kunnen leiden tot
hogere efficiëntie. Door te kiezen voor een vorm van hiërarchische sturing, dat
wil zeggen centrale sturing of hooguit een vorm van interne verzelfstandiging,
houdt het (politieke en/of ambtelijke) topmanagement mogelijkheden om direct in
te grijpen in beslissingen op lager niveau in de organisatie. Naarmate wordt
gekozen voor een meer centrale vorm van sturing, heeft het topmanagement meer
discretionaire macht om rechtstreeks in te grijpen.
  Maar, aldus Milgrom en Roberts (1990, p. 479), de wens om rechtstreeks
invloed te kunnen uitoefenen en de keuze voor vormen van vrij centrale sturing
brengen - naast eventuele voordelen - kosten met zich mee, die bij meer decentra-
le sturingsvormen vermeden zouden kunnen worden. Deze kosten kunnen
voortvloeien uit bijvoorbeeld het feit dat het topmanagement bij de besluitvor-
ming niet uitsluitend oog heeft voor de maximale efficiëntie van de desbetreffende
activiteiten, maar ook voor andere, eigen doelstellingen. Verder zullen vormen
van vrij centrale sturing gepaard gaan met diverse "beïnvloedingskosten" ("influ-
ence costs"). Beïnvloedingskosten ontstaan onder meer omdat individuen en
groepen personen binnen een organisatie tijd, energie, vernuft en eventueel listen
inzetten, bij pogingen de besluitvorming van anderen te beïnvloeden. Aangezien
het topmanagement beslissingen moet nemen op basis van door anderen aangedra-
gen informatie, die bewust of onbewust vertekend kan zijn (zie ook Birnberg c.s.,
1983, pp. 120-124), kunnen beslissingen worden genomen die niet leiden tot
maximale economische efficiëntie. Als sprake is van zelfstandige organisatie-
eenheden zijn er minder mogelijkheden voor dergelijke vormen van min of meer



       Kosten die gepaard kunnen gaan met het onderhouden van relatienetwerken, mogen37

wellicht worden beschouwd als een variant van de "influence costs" van Milgrom en
Roberts. In de netwerkbenadering bestaat er aandacht voor de verschillende groepen, die
direct of indirect betrokken kunnen zijn bij een bepaalde transactie, of een bepaald
sturingsproces. Het onderhouden van vertrouwensrelaties ("trust") en netwerken kan
bepaalde, ook materiële, belangen dienen en transacties vergemakkelijken, maar het leidt
eveneens tot kosten (zie ook Granovetter, 1985, pp. 488-493; Nooteboom, 1994, pp. 63-
76).

46

terloopse beïnvloeding. Daardoor wordt er minder energie aan besteed en nemen
de beïnvloedingskosten af, aldus Milgrom en Roberts (1990, pp. 480 - 486).37

  Een voorbeeld van de door Milgrom en Roberts bedoelde kosten kwam ook naar
voren bij de zes onderzochte organisaties. Zo werd tijdens een van de case-
onderzoeken gesteld, dat gekozen was voor het als overheidsorganisatie zelf
blijven uitvoeren van bepaalde uitvoerende activiteiten, omdat dit het politieke
bestuur de mogelijkheid bood om snel te reageren op klachten van de bevolking
omtrent bijvoorbeeld gaten in het wegdek of defecte straatverlichting. Snel en
daadkrachtig optreden werd van belang geacht voor het imago van de desbetref-
fende overheidsorganisatie en bestuurders. Ook al zouden commerciële bedrijven
net zo snel kunnen reageren - wat door een betrokkene waarschijnlijk werd geacht
-, dan zou dat in elk geval kunnen betekenen dat er in mindere mate een relatie
werd gelegd met de desbetreffende overheid. Het feit dat het binnen de organi-
satie beschikbaar houden van dergelijke produktiecapaciteit wellicht niet optimaal
was uit het oogpunt van economische efficiëntie, werd van minder groot belang
geacht.
  Moe stelt dat de neo-institutionele economie kan bijdragen aan een beter begrip
van het gedrag van politiek gestuurde organisaties. Het uitgangspunt dat expliciet
eigen belangen worden nagestreefd en dat betrokkenen op basis daarvan komen
tot bepaalde organisatievormen, acht hij bijvoorbeeld ook zinvol als het gaat om
overheidsbureaucratieën (Moe, 1995, p. 118). Hij tekent hierbij echter aan, dat
overheidsorganisaties en de omstandigheden waarin ze moeten functioneren, sterk
afwijken van de rationeel vormgegeven (commerciële) organisatie, waarvan in
bijvoorbeeld de transactiekostentheorie wordt uitgegaan.
  Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat in politieke organisaties het streven naar
efficiëntie geen prioriteit heeft. Dat is onder meer een gevolg van het feit, dat de
politieke bestuurder geen eigenaar is van de rechten om sturing te geven aan een
door hem opgezette overheidsorganisatie en omdat er in vrij sterke mate sprake
is van gedeelde verantwoordelijkheden. Onzekerheden omtrent kiezersgedrag en
toekomstige machtsposities zijn in de politiek een sterk overheersende factor
(Moe, 1995, pp. 119-124 en 146-149). Moe geeft ook aan dat de aanwezigheid
van invloedrijke belangengroepen ertoe kan leiden, dat een overheid gedwongen
wordt compromissen aan te gaan, die leiden tot uitkomsten die qua economische



       Cooley wees er al op, dat de overheid niet fungeert als de enige organisatie38

waardoor burgers hun belangen laten behartigen (Cooley, 1956, pp. 402-403).
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efficiëntie niet optimaal zijn (Moe, 1995, pp. 135-138; zie ook Selznick, 1957,
pp. 15-19 en Dunleavy, 1992, pp. 36-43).38

  Voor wat betreft de verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties zou
een van de belangengroepen kunnen bestaan uit de vakorganisaties, die de
belangen van de ambtelijke medewerkers behartigen. Zeker op de kortere termijn
hoeven de belangen van de ambtelijke medewerkers en vakorganisaties niet
zonder meer te gaan in de richting van een verhoging van de efficiëntie, bijvoor-
beeld omdat dit zou kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen. Het is denkbaar
dat vakorganisaties in reorganisatieprocessen bijvoorbeeld behoud van koopkracht
en werkgelegenheid voor de in dienst zijnde werknemers benadrukken. Daardoor
zou verhoging van de efficiëntie in een verzelfstandigde overheidsorganisatie
meer tijd kunnen vergen, dan in een aan marktdruk onderhevige organisatie.
  Uit Moe's analyse laat zich afleiden, dat het zinvol kan zijn om bij de politieke
besluitvorming en de sturing van overheidsorganisaties steeds een onderscheid te
maken tussen "economisch rationeel" handelen en "politiek rationeel" handelen.
In een democratisch bestuurde samenleving is politiek rationeel handelen niet
enkel gericht op het bereiken van een optimale economische efficiëntie. Binnen
bepaalde morele, maatschappelijke en financiële grenzen, gaat het tevens om het
creëren van steun en werkbare meerderheden in volksvertegenwoordigingen, het
behartigen van belangen van bepaalde (bevolkings-)groepen en het handhaven en
zo mogelijk vergroten van de steun van de kiezers voor de desbetreffende politi-
cus en/of politieke partij (zie ook March en Olsen, 1989, pp. 135-136 en 140;
Moe, 1995, p. 130). Een politieke partij of politicus kan proberen bij verkiezin-
gen een bepaalde steun te verwerven voor bepaalde denkbeelden. Maar om steun
van kiezers te verwerven zal de politicus tot op zekere hoogte ook "mee moeten
met de tijd" en de omstandigheden (bijvoorbeeld van buitenaf opgelegde financi-
ële beperkingen); (mede) daarom krijgen bijvoorbeeld verzelfstandiging en het
streven naar verhoging van de efficiëntie aandacht (zie ook In 't Veld, 1995, pp.
65-68).
  Er is geen duidelijkheid te geven over de precieze overwegingen en belangen
van politieke bestuurders (en politieke partijen) bij de verzelfstandiging van
(Nederlandse) overheidsorganisaties en verhoging van de economische efficiëntie.
Dergelijke overwegingen en belangen worden soms misschien ook niet openlijk
naar voren gebracht, of in elk geval niet sterk benadrukt. In algemene zin zijn
enkele voorbeelden te noemen van factoren die er stimulerend of remmend op
zouden kunnen werken.
  Zo zouden problemen rond de beheersbaarheid van de activiteiten van een
bepaalde organisatie (of de vrees ervoor) en de politieke consequenties daarvan
externe verzelfstandiging kunnen stimuleren (zie ook Dunleavy, 1992, p. 204 en



       In dit verband kan er nog op worden gewezen, dat Torenvlied op basis van39

onderzoek van uitvoerende activiteiten op het gebied van de zogenaamde sociale vernieu-
wing in drie Nederlandse gemeenten stelt, dat beleidsafwijkingen in de uitvoering en het
"zich toeëigenen" van beleidsvrijheden door de uitvoerders niet samenhingen met de mate
waarin in de gemeenteraad sprake was van politieke tegenstellingen. Tevens stelt hij dat de
gemeenteraad een sterkere politieke controle uitoefende naarmate een bepaald beleids-
programma een hogere politieke prioriteit had en naarmate de raad over meer sanctiemoge-
lijkheden beschikte (Torenvlied, 1996, pp. 194-208).
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p. 226).  Dergelijke motieven speelden bijvoorbeeld een rol bij de externe39

verzelfstandiging van de IB-Groep en mogelijkerwijs ook bij de externe verzelf-
standiging van BOB. Daarnaast kan bijvoorbeeld een teruglopende politieke
interesse in bepaalde activiteiten leiden tot externe verzelfstandiging. Door de
verzelfstandiging komt de organisatie op afstand te staan van de voormalige
moederorganisatie, waardoor bijvoorbeeld bezuinigingen, of een geleidelijk ver-
dwijnen van de organisatie, wellicht minder sterk geassocieerd worden met de
oorspronkelijke moederorganisatie. Anderzijds zouden bijvoorbeeld de wens om
een grote, alleen al door de omvang invloedrijke overheid te blijven, of de wens
tot het vermijden van arbeidsonrust onder ambtenaren - met eventuele conse-
quenties voor de dienstverlening aan burgers en volgende verkiezingen -, mogelij-
ke redenen kunnen zijn om niet over te gaan tot een sterke mate van verzelfstandi-
ging.
  Zonder dat nu concreet kan worden aangegeven in welke mate de door Moe
aangedragen aspecten een rol speelden bij de zes onderzochte verzelfstandigingen,
maken ze duidelijk dat uiteenlopende belangen een rol kunnen spelen bij het
sturen van een overheidsorganisatie. Het streven naar economisch efficiënt
handelen hoeft daarbij geen hoofdrol te spelen.

Normen en waarden, organisatiecultuur en organisatiedoelen

Ongeacht de mogelijkheden ambtelijke leidinggevenden te prikkelen door middel
van extra beloningen of de dreiging van ontslag kan, in navolging van onder meer
Simons en Ezzamel, worden gewezen op het belang van het versterken van de
normen en waarden en meer algemeen de organisatiecultuur binnen de organisa-
tie. Control met behulp van enkel kwantitatieve middelen, zoals budgettering en
prestatiemeting, wordt door de desbetreffende auteurs ontoereikend geacht om te
komen tot een goede sturing (Ezzamel, 1992, pp. 122-123; Simons, 1995, pp. 80-
81; zie ook Etzioni, 1975, pp. 27-44; Ouchi, 1979, pp. 837-838). Dit geldt
temeer, aldus Simons, als de medewerkers in de organisatie geacht worden vrij
zelfstandig te werken en initiatieven te nemen, om zo snel te kunnen inspelen op
bijvoorbeeld ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. In dergelijke
situaties moet het leidinggevenden en andere medewerkers onder meer duidelijk
zijn, welke belangrijke waarden de organisatie nastreeft en welke normen en
regels daarbij beslist nageleefd dienen te worden. De waarden kunnen daarbij



       Voor de goede orde moet er hier op worden gewezen, dat dit niet betekent dat alleen40

organisaties gezien kunnen worden als instituties (zie ook Rowlinson, 1997, pp. 85-86).

       Hoewel bijvoorbeeld het verschaffen van werkgelegenheid veelal niet is geformu-41

leerd als een formeel doel van een overheidsorganisatie, kan dat in de praktijk een
belangrijk doel zijn voor in elk geval de werknemers van de organisatie. Ook politieke
bestuurders kunnen hiervoor oog hebben. Zo'n niet-expliciet verwoord organisatiedoel
kan bijvoorbeeld tot uiting komen, als een overheidsorganisatie met vakbonden overlegt
over het verzelfstandigen van organisatie-onderdelen. Bij de formulering van doelen
kunnen zowel interne krachten binnen de organisatie (waarden, vaardigheden, e.d.) een
rol spelen, als externe verwachtingen (Selznick, 1957, pp. 65-74).

  De wens bepaalde instituties te handhaven, kan het voor organisaties nodig maken
voortdurend aandacht te hebben voor de ontwikkelingen in de sociale en culturele
omgeving van de organisatie en de relaties tussen de organisatie en de omgeving te
koesteren (Westney, 1993, pp. 56-58 en 66-75). Stinchcombe stelt in dit verband, dat het
continueren van de normen en doelen van een organisatie en van de erin vertegenwoordig-
de belangen vereist, dat de belanghebbenden hun invloed of macht in de organisatie
handhaven (Stinchcombe, 1968, pp. 107-108; zie ook Rowlinson, 1997, pp. 101-105).
Hierbij kan overigens nog worden aangetekend, dat auteurs van mening verschillen over
de mate waarin het rationeel nastreven van eigen belangen bepalend is voor de vormgeving
van instituties en de mate waarin belanghebbenden hun macht gebruiken voor het handha-
ven van instituties (zie ook Scott, 1995, pp. 26-29 en 78-81).
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dienen als "inspiratiebron" en leidraad bij het zelfstandig handelen. De normen en
regels dienen om duidelijke grenzen te stellen aan de activiteiten van medewerkers
(Simons, 1995, pp. 82-86).
  Door de ontwikkeling van waarden en normen krijgt een organisatie in de loop
van de tijd een identiteit, aldus Selznick. Hij stelt echter ook dat als eenmaal een
specifieke identiteit is ontstaan - de organisatie is een institutie geworden -, de
instandhouding van de organisatie veelal niet langer een instrument is, maar een
doel op zich.  Organisaties met helder geformuleerde doelen zijn minder onder-40

hevig aan dergelijke institutionalisering - op te vatten als verstarring -, dan
organisaties met zwak ontwikkelde doelen (Selznick, 1957, pp. 15-17).
  Dit zou kunnen pleiten voor het helder formuleren van de organisatiecultuur, de
doelen en de "missie" van een organisatie. Als alle doelen helder zijn, zal een
organisatie eerder worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Scott stelt
in dit verband overigens, dat uit diverse studies naar voren komt dat de formeel
vastgestelde doelen van een organisatie afwijken van de "werkelijke" doelen, die
tot stand komen onder invloed van allerlei belangen binnen en buiten de organi-
satie (Scott, 1995, p. 19; zie ook Selznick, 1957, pp. 25-26). Bij de bespreking
van de denkbeelden van Moe kwam dit al aan de orde. De verdediging van die
belangen kan ertoe leiden, dat bepaalde aspecten van organisaties in de praktijk
moeilijk te wijzigen zijn (Scott, 1995, pp. 19 en 74; zie ook Knudsen, 1993, pp.
275-279).41



       Hierbij zou ook de vraag een rol kunnen spelen, in hoeverre het gaat om een42

organisatie met een zogenaamde produktfunctie, dan wel een capaciteitfunctie. Simon stelt
dat het voortbrengen van produkten naar eigen ontwerp het onderscheidende kenmerk is
van een organisatie met een produktfunctie ("zelf ontwikkelde standaardprodukten
aanbieden op de markt"). Een organisatie met een capaciteitfunctie wordt erdoor geken-
merkt dat ze haar capaciteit ter beschikking stelt aan een ander, om produkten en/of
diensten voort te brengen die zijn ontworpen door anderen ("wachten op een door de
opdrachtgever/het hiërarchisch hogere orgaan gedefinieerde opdracht"). Bij een organisatie
met een capaciteitfunctie zijn in eerste instantie vooral de eigenschappen van de organisatie
belangrijk en niet de produktkenmerken. Vermenging van beide functies in één organisatie
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  In het bij de zes organisaties verrichte onderzoek werd maar weinig aandacht
besteed aan de organisatiedoelen en veranderingen hierin. Voorzover er bij de
organisaties doelen werden geformuleerd, bleven deze beperkt tot de eigenlijke
activiteiten van de organisatie. Bij de sturing werd in het algemeen hooguit in
bescheiden mate aandacht besteed aan het uitdragen van de doelstellingen en een
eventuele "missie" van de organisatie. Met name bij de reorganisatie die de IB-
Groep in 1995 zou doorvoeren, kreeg dit aspect wel duidelijke aandacht. Bij de
in 1996 afgesloten reorganisatie van de provincie Groningen, werd er onder meer
gestreefd dat ambtenaren niet langer een vrijblijvende houding bleven innemen
ten aanzien van hun werk en te leveren prestaties. Dit kan worden gezien als een
streven naar een verandering in de organisatiecultuur.

Mate van inzicht in en beheersbaarheid van het produktieproces

In aansluiting op de in het voorgaande aan de orde gekomen mate van duidelijk-
heid omtrent de organisatiedoelen, wordt tot slot de blik nog weer gericht op de
aard van de onderzochte, verzelfstandigde organisaties en de erin verrichte
activiteiten. Het gaat hier niet om een specifiek neo-institutioneel aspect, maar
wel om een aspect dat belangrijk kan zijn voor de sturing van organisaties, zo
kwam ook in hoofdstuk III al naar voren.
  Voor wat betreft de zes onderzochte organisaties kan worden gesteld, dat in het
algemeen was voldaan aan de volgende voorwaarden:
- er zijn duidelijke doelstellingen;
- de outputs zijn meetbaar;
- de effecten van bijsturing van de organisatie door het management zijn

bekend;
- het betreft zich herhalende activiteiten.
  Hofstede stelt dat als is voldaan aan deze vier voorwaarden, voor de manage-
ment control gewerkt kan worden met routinematige control. Door middel van het
vastleggen van regels en procedures, kan in belangrijke mate sturing worden
gegeven aan dergelijke activiteiten. Het gaat er volgens Hofstede (1980, pp. 194-
196) om dat, afhankelijk van de aard van de organisatie en het produktieproces,
wordt gekozen voor een juiste vorm van management control.  De organisatie-42



kan leiden tot complicaties bij de sturing, bijvoorbeeld omdat ten aanzien van de capaciteit-
en de produktfunctie verschillende doelstellingen gelden (zie Simon, 1989, pp. 49-51 en
96-101).

51

structuur, voorzover die tot uitdrukking komt in de mate waarin activiteiten
plaatsvinden in verzelfstandigde organisatie-eenheden, is één van de elementen
waarmee kan worden geprobeerd tot een goede management control te komen.
  Hierbij aansluitend zou verondersteld kunnen worden dat, als sprake is van
routinematige processen en de nodige regels en procedures eenmaal duidelijk zijn
vastgelegd, tenminste overgegaan zou kunnen worden tot een sterke mate van
interne verzelfstandiging van de desbetreffende activiteiten. Zeker als concurren-
tie aanwezig is, zou misschien ook gekozen kunnen worden voor externe
verzelfstandiging (dus sturing door de voormalige moederorganisatie op een nog
grotere afstand dan bij een sterke mate van interne verzelfstandiging). Gezien de
aard van de activiteiten, zouden dergelijke sturingsvormen waarschijnlijk kunnen
gelden voor de meeste activiteiten van de zes onderzochte organisaties. Daarbij
wordt er dan van uitgegaan, dat er een redelijke mate van duidelijkheid was
omtrent alle doelstellingen van de desbetreffende organisaties. Vanuit de door
Hofstede geformuleerde gedachten omtrent management control lag wellicht in
enkele gevallen een sterkere mate van verzelfstandiging voor de hand, dan de
mate van verzelfstandiging waarvoor in werkelijkheid werd gekozen.
  Bij bijvoorbeeld de verlening van vergunningen of het uitwerken van plannen
voor nieuwe woonwijken zou het (ten dele) kunnen gaan om niet-routinematige
werkzaamheden. Belangenconflicten, snelle ontwikkelingen in de omgeving van
de organisatie, of een gebrekkig inzicht in het produktieproces (de wijze van
totstandkoming van de outputs), zouden met name bij dergelijke activiteiten een
rol kunnen spelen. In zo'n geval zou gekozen kunnen worden voor wat Hofstede
aanduidt als politieke control. Om de onduidelijkheden op te lossen wordt in zo'n
situatie gekozen voor een hiërarchische vorm van sturing. Hierbij worden op
hoger niveau in de organisatie bepaalde besluiten genomen of regels vastgesteld,
die alsnog duidelijkheid moeten bieden bij de uitvoering van de desbetreffende
activiteiten. Eigen (politieke) belangen kunnen een rol spelen in de besluitvor-
ming op het hogere niveau. De besluitvorming biedt richtlijnen op basis waarvan
vervolgens op lager niveau kan worden gewerkt (Hofstede, 1981, pp. 196-198 en
200; zie ook Otley en Berry, 1980; Van Helden, 1993, pp. 65-68 en Van Helden,
1994, pp. 12-16).
  Aansluitend bij de denkbeelden van Hofstede zou gesteld kunnen worden, dat
een sterke mate van interne verzelfstandiging en externe verzelfstandiging minder
voor de hand liggen, als gewerkt moet worden met politieke control. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen gelden voor de beleidsmatige activiteiten van de dienst
Openbare Werken en Milieu van de gemeente Haarlemmermeer. Meer in het
algemeen kan erop worden gewezen, dat het denkbaar is dat in de praktijk van
overheidsorganisaties slechts ten dele duidelijkheid bestaat omtrent alle gehan-



       De constatering dat voor de onderzochte organisaties in principe vrij heldere43

doelstellingen geformuleerd zouden kunnen worden, betekent uiteraard niet dat wordt
gesteld dat de zes onderzochte organisaties (kunnen) werken met één duidelijke doelstel-
ling. In de praktijk kennen vrijwel alle organisaties, maar zeker ook politiek gestuurde
organisaties, meerdere doelstellingen (zie ook Simon, 1964, p. 7). Hofstede stelt ook
slechts als eis, dat de met de activiteiten nagestreefde doelstellingen bekend moeten zijn.
  Waar het hier om gaat, is dat er gezien de aard van de activiteiten bij de onderzochte
organisaties in het algemeen in principe een vrij grote duidelijkheid zou kunnen bestaan
omtrent de doelstellingen. In hoeverre dat in werkelijkheid het geval was, is een andere
kwestie. Hoewel misschien duidelijkheid bestond omtrent de concrete organisatiedoelen,
waren wellicht niet alle doelen van de "veel doelen-huishouding" die een overheidsorga-
nisatie is, even helder geformuleerd. Dit sluit ook aan bij constatering van Scott (1995, p.
19), dat de formeel vastgestelde doelen van een organisatie veelal afwijken van de
"werkelijk" nagestreefde doelen. Als dat het geval is, zou - uitgaande van Hofstede's
denkbeelden - in veel meer gevallen een vorm van politieke control voor de hand kunnen
liggen, in plaats van routinematige control. Daarbij aansluitend zou in veel gevallen ook
gekozen moeten worden voor de bij politieke control passende vormen van centrale
sturing, of beperkte verzelfstandiging.
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teerde doelstellingen. Uitgaande van de denkbeelden van Hofstede zou dat kunnen
betekenen, dat in de praktijk in verscheidene gevallen geen sterke mate van
verzelfstandiging mogelijk is.43

Prikkels tot verhoging van de prestaties van ambtelijke leidinggevenden

Leibenstein wees er al op dat concurrentiedruk en andere prikkels om het manage-
ment te motiveren, van belang kunnen zijn om de efficiëntie van organisaties te
vergroten. Als het management weinig prikkels ondervindt tot het leveren van
goede prestaties, kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat niet wordt gezocht naar
kostenbesparende produktiemethoden, of dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt
van de beschikbare (nieuwe) informatie (Leibenstein, 1966, pp. 406-409 en 412-
413). In dit verband zou het door Simon gemaakte onderscheid tussen een taak-
en een marktorganisatie een rol kunnen spelen (Simon, 1989, p. 48). De vraag
kan opkomen in hoeverre in een taakorganisatie, waar het management in principe
geen zelfstandige verantwoordelijkheid heeft voor de continuïteit van de organisa-
tie, prikkels ter verhoging van de efficiëntie effectief (kunnen) zijn (zie ook
paragraaf II.3.1).
  Waar in paragraaf X.3 bij hypothese 13 werd gesignaleerd dat met de onder-
zochte verzelfstandigingen nauwelijks of geen wijzigingen optraden in de rechts-
positie van medewerkers van de verzelfstandigde organisaties, geldt dit formeel
gezien ook voor ambtelijke leidinggevenden. De ambtelijke rechtspositie beteken-
de onder meer dat ontslag moeilijk was, zolang niet duidelijk sprake was van het
falen van de ambtenaar. Of en zo ja, in hoeverre, de ambtelijke rechtsbescher-
ming van leidinggevenden eventueel remmend werkte op het prikkelen tot een



       Hierbij kan er overigens op worden gewezen, dat in de loop van de jaren tachtig en44

negentig in de Nederlandse praktijk, hoewel misschien formeel de vroegere rechtsbescher-
ming bleef bestaan, gemakkelijker werd overgegaan tot een min of meer gedwongen
vertrek van ambtelijke leidinggevenden. Daarnaast moet worden beseft, dat een ambtelijke
leidinggevende - misschien meer dan een leidinggevende in een commerciële organisatie -
in de praktijk waarschijnlijk niet uitsluitend of hoofdzakelijk wordt beoordeeld op de
economische efficiëntie van zijn of haar organisatie-onderdeel. Een overheidsorganisatie
kan worden gezien als een "veel doelen-huishouding". Aangenomen mag worden, dat die
verschillende doelen tot op zekere hoogte ook meespelen bij de beoordeling van de presta-
ties van ambtelijke leidinggevenden.

       Omdat met de reorganisaties/verzelfstandigingen soms grotere organisatie-eenheden45

ontstonden en de ambtelijke leidinggevende van zo'n eenheid dikwijls grotere verantwoor-
delijkheden had dan de ambtelijke leiding van de vroegere organisatie-eenheden, ging de
interne/externe verzelfstandiging waarschijnlijk in diverse gevallen gepaard met (enige)
verhoging van de salarisschalen van het ambtelijke topmanagement. Daar staat tegenover
dat vanwege de decentralisatie en de minder hiërarchische, "plattere" organisatiestructuur
waarvoor met de verzelfstandiging meestal werd gekozen, het aantal leidinggevende
functies op het niveau van het lagere en middenmanagement in het algemeen terugliep.
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verhoging van de economische efficiëntie, is in het onderzoek niet nagegaan.  Bij44

de onderzochte organisaties kwam in het algemeen met de verzelfstandiging
nauwelijks verandering in de formele mogelijkheden ambtelijke leidinggevenden
positieve prikkels te geven, bijvoorbeeld in de vorm van extra beloningen bij zeer
goed functioneren.45

  In algemene zin kan hier nog naar voren worden gebracht, dat bij de onder-
zochte organisaties nauwelijks of geen sprake was van een concrete afrekening
van de organisatie-eenheden op basis van de gerealiseerde prestaties (wellicht
mede omdat die prestaties in de meeste gevallen hooguit ten dele werden vastge-
legd). Dat kan erop duiden, dat er in feite een vrij beperkte aandacht was voor de
prestaties ten aanzien van de produktie en het stimuleren van leidinggevenden tot
verhoging van die prestaties.

X.5 Ter afsluiting

Op basis van de economische theorie en de praktijk bij enkele Nederlandse
organisaties is in het voorgaande uitgebreid ingegaan op de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Op grond hiervan zijn vervolgens diverse conclusies
geformuleerd met betrekking tot de in de organisaties opgetreden veranderingen
in de financiële en economische sturing en de steun die de onderzochte verzelf-
standigingen geven aan de neo-institutionele economische theorie.
  Het lijkt gerechtvaardigd om in deze slotparagraaf te stellen, dat met het
voorgaande uitvoerig is ingegaan op de drie onderdelen van de in paragraaf I.4
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geformuleerde vraagstelling voor het onderzoek. Omtrent de beantwoording van
de drie onderdelen van de vraagstelling kan nog het volgende worden gezegd.
  In hoofdstuk IV werd ingegaan op enige theorie met betrekking tot het derde
onderdeel van de vraagstelling, te weten de veranderingen die met de verzelf-
standiging optreden in het financieel-economisch management. In hoofdstuk IX
werden op basis van het praktijkonderzoek enige conclusies gepresenteerd ten
aanzien van dit deel van de vraagstelling. Per onderzochte organisatie werden de
veranderingen meer in detail geschetst in de hoofdstukken VI, VII en VIII.
  In hoofdstuk III werd in theoretische zin ingegaan op het eerste onderdeel van
de vraagstelling, dat wil zeggen op de vraag of op basis van de neo-institutionele
(economische) theorie een theoretisch concept is te construeren voor de manage-
ment control en in het bijzonder de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
Op basis van neo-institutionele economische theorieën en denkbeelden van enkele
daarmee verwante auteurs werden in hoofdstuk III, zonder dat al sprake was van
een consistent theoretisch raamwerk, diverse stellingen en hypothesen geformu-
leerd. De praktijk van de onderzochte organisaties bood in het algemeen slechts
geringe steun aan de diverse stellingen en hypothesen, zo werd aangegeven in
paragraaf X.3. Daarnaast was het in diverse gevallen niet mogelijk uitspraken te
doen omtrent de mate van steun voor de stellingen en hypothesen. Uit het praktij-
konderzoek valt dus niet te concluderen, dat op basis van de neo-institutionele
economie een theoretisch concept kan worden geformuleerd, dat in aanzienlijke
mate een verklaring biedt voor de Nederlandse praktijk op het gebied van
verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  Het tweede deel van de vraagstelling had betrekking op de vraag, welke ele-
menten in de Nederlandse praktijk een rol spelen bij de keuze voor een bepaalde
vorm van management control en verzelfstandiging van overheidsorganisaties. De
in de hoofdstukken VI, VII en VIII gegeven verslagen van de praktijkonderzoeken
bieden hierin enig inzicht. Daarnaast kan worden gewezen op paragraaf X.3, waar
de conclusies werden gepresenteerd ten aanzien van de op basis van de neo-
institutionele economie geformuleerde stellingen en hypothesen. Ook paragraaf
X.4 is in dit verband van belang, omdat daar - ter illustratie van het mogelijke
belang van een breder neo-institutioneel raamwerk, dat mede aansluit bij inzichten
vanuit onder meer de sociologie en politicologie - op diverse plaatsen kort werd
ingegaan op aspecten die in de praktijk eveneens een rol speelden bij de sturing
van de onderzochte organisaties. Dit alles heeft echter nog geen helder beeld
opgeleverd omtrent de aspecten die van belang zijn bij de management control en
verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  De conclusie met betrekking tot de vraagstelling in paragraaf I.4 moet dus zijn
dat het nu verrichte onderzoek vooral voor wat betreft het tweede onderdeel van
de vraagstelling slechts een beperkt inzicht biedt. Verder onderzoek kan hier
misschien nadere duidelijkheid brengen. Daarbij zou in eerste instantie kunnen
worden aangesloten bij de in paragraaf X.4 naar voren gebrachte aspecten, die
een zekere verbreding bieden van het theoretisch kader waarbinnen de verzelf-
standigingen van (Nederlandse) overheidsorganisaties kunnen worden bestudeerd.



       Zoals in hoofdstuk IV al werd aangegeven, zouden in dit verband ook inzichten46

vanuit de organisatietheorie van belang kunnen zijn.

       Aansluitend bij Meyer (1994, pp. 124-125), zou gesteld kunnen worden dat het bij47

het weergeven van de omvang van dergelijke invloeden gaat om een aspect van rationalisa-
tie, te weten het streven naar bepaling van oorzakelijke verbanden en de kwantificering
ervan.
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De verzelfstandigingen worden hiermee geplaatst tegen een algemenere achter-
grond, dan die welke wordt geboden door alleen de neo-institutionele economi-
sche theorie.46

In verder onderzoek zou nagegaan kunnen worden, in hoeverre de in paragraaf
X.4 genoemde en eventuele andere aspecten, een rol (kunnen) spelen bij de keuze
voor bepaalde vormen van verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Daaraan
voorafgaand dient te worden nagegaan, in hoeverre de genoemde denkbeelden
zich lenen voor praktisch onderzoek. Het zou bijvoorbeeld moeilijk kunnen zijn
om een concreet beeld te krijgen van de relevante ontwikkelingen in de institu-
tionele omgeving van een bepaalde overheidsorganisatie, evenals van "alle"
doelen van een organisatie en de erbij betrokken personen en groepen en van de
precieze rol van belangengroepen. Wellicht blijven, als het gaat om dergelijke
factoren, subjectieve interpretaties van de situatie een grote rol spelen.  Ook kan47

de invloed van bepaalde factoren zeer plausibel zijn, zonder dat het mogelijk is
een enigszins nauwkeurig beeld te krijgen van de omvang van deze invloed in
diverse situaties.
  In elk geval moeten de in paragraaf X.4 geschetste denkbeelden en gehanteerde
begrippen in verschillende gevallen wellicht nader worden uitgewerkt en gecon-
cretiseerd, voordat ze bruikbaar zijn voor verder onderzoek. Door middel van
zo'n concretisering kunnen de begrippen misschien hanteerbaar worden in
praktijkonderzoek. Daarbij dient te worden beseft, dat een theorie een model is
van de werkelijkheid. Ook al gaat het om een model dat een goed inzicht geeft in
de werkelijkheid, dan nog zal het waarschijnlijk geen verklaring kunnen bieden
voor elk specifiek aspect van die werkelijkheid. Een te grote mate van detaillering
kan ten koste gaan van de inzichtelijkheid en hanteerbaarheid van het theoretisch
raamwerk.
  In verder onderzoek kunnen wellicht enkele van de nu gehanteerde stellingen en
hypothesen buiten beschouwing blijven, omdat op basis van het al verrichte
onderzoek mag worden geconcludeerd dat de erin aan de orde gestelde aspecten
niet van belang zijn voor het vraagstuk van de verzelfstandiging van overheids-
organisaties. Verder onderzoek zou zicht kunnen bieden op de steun, die de gang
van zaken bij verzelfstandigde overheidsorganisaties biedt aan een aangepast en
ten dele verbreed theoretisch raamwerk. Gezien de in het nu uitgevoerde onder-
zoek al opgedane kennis, is het daarbij wellicht niet altijd nodig wederom



       Bij het kiezen van de te onderzoeken organisaties dient aandacht te bestaan voor de48

lacunes, zoals die in het nu uitgevoerde onderzoek bestonden ten aanzien van bijvoorbeeld
de mate van verzelfstandiging van de onderzochte organisaties en de aard van de door de
organisaties uitgevoerde activiteiten.
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uitgebreid case-onderzoek te verrichten bij meerdere organisaties. Waarschijnlijk
is het in elk geval wel noodzakelijk bij enkele organisaties beperkt case-onderzoek
uit te voeren. Daarbij kan de aandacht vooral worden gericht op de betekenis en
praktische hanteerbaarheid van de elementen die werden toegevoegd aan het
theoretisch raamwerk. Bovendien moet in vervolgonderzoek wellicht aandacht
worden geschonken aan enkele typen organisaties die in deze studie (ten dele)
buiten beschouwing bleven, zoals organisaties met moeilijk meetbare, weinig
concrete produkten en in sterke mate extern verzelfstandigde organisaties.
  Op voorhand valt niet aan te geven, of hierna een dusdanig helder beeld is
verkregen van het verschijnsel verzelfstandiging en de factoren die er een rol bij
spelen, dat op grotere schaal vervolgonderzoek kan worden verricht. Maar het is
denkbaar dat na aanvullend case-onderzoek de schaal van het onderzoek kan
worden vergroot, om zo een breder beeld te krijgen van de bruikbaarheid van en
mate van steun voor het aanpaste en verbrede theoretisch raamwerk. Voor dit
onderzoek op grotere schaal kan worden gedacht aan interviews met bij verzelf-
standiging betrokken personen in bijvoorbeeld circa 15 organisaties.  Door te48

kiezen voor interviews, kan onder meer worden nagegaan of de - zo nodig op
basis van een praktische "vertaling" van de hypothesen - geformuleerde vragen en
de in vragenlijsten gehanteerde begrippen voldoende eenduidig zijn en aansluiten
bij het in de praktijk gehanteerde begrippenapparaat. Een dergelijke aanpak is
waarschijnlijk zinvol, omdat in het nu uitgevoerde case-onderzoek regelmatig
bleek dat de in de neo-institutionele economische theorie gehanteerde begrippen -
zoals transactie-, informatie- en agentschapskosten, specificiteit van activa, of
externe effecten - niet aansloten bij de in de praktijk gehanteerde terminologie. In
een interview kunnen vragen en begrippen waarover onduidelijkheid bestaat, zo
nodig worden toegelicht en verhelderd. Ook kan, als daartoe aanleiding bestaat,
uitgebreider worden ingegaan op bepaalde onderwerpen.
  Op basis van de nu verrichte studie werd duidelijk, dat het bij de verzelfstan-
diging van Nederlandse overheidsorganisaties gaat om een complex verschijnsel.
Mede vanwege het complexe karakter van de theorieën ter verklaring ervan, leent
het onderwerp verzelfstandiging zich misschien niet voor survey-onderzoek, ook
niet nadat het werkterrein grondig is verkend (zie ook hoofdstuk V). Maar het is
op voorhand niet uit te sluiten dat er toch mogelijkheden zijn voor survey-
onderzoek. De verwerking van de onderzoeksresultaten van de circa 15 organisa-
ties kan leiden tot een aanpassing van het theoretisch raamwerk en de voor verder



       Uiteraard mag niet worden uitgesloten dat nader onderzoek leidt tot de conclusie,49

dat van geval tot geval en/of in de loop van de tijd dusdanig sterk uiteenlopende factoren
een rol speelden bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties, dat deze hooguit te
vatten zijn in een in algemene, globale termen geformuleerd theoretisch raamwerk (of in
een qua reikwijdte zeer beperkte theorie, waarin uitsluitend enkele factoren aan de orde
komen die in meerdere cases van belang waren).
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onderzoek te hanteren vragenlijst.  Misschien kan daarna door middel van het49

rondzenden van heldere en eenduidige vragenlijsten op vrij grote schaal onder-
zoek plaatsvinden onder (Nederlandse) verzelfstandigde overheidsorganisaties.
Dergelijk onderzoek zou in principe kunnen leiden tot statistisch significante
resultaten met betrekking tot de in de stellingen en hypothesen geschetste relaties.
Wellicht dienen, om een vollediger beeld te verkrijgen van de steun voor bepaal-
de hypothesen, ook niet-verzelfstandigde overheidsorganisaties in het onderzoek
te worden betrokken.
  Het onderzoek zoals dat aan de orde kwam in de voorgaande hoofdstukken van
deze studie, kan aldus worden gezien als een eerste stap in een traject van onder-
zoek. Als in vervolgonderzoek zou blijken dat survey-onderzoek niet zinvol is en
dat moet worden volstaan met aanvullend case-onderzoek (en eventueel inter-
views), kan het onderzoek uiteindelijk toch leiden tot een beter inzicht in de
factoren die een rol spelen bij de verzelfstandiging van (Nederlandse)
overheidsorganisaties. Op basis hiervan kan misschien een theorie voor verzelf-
standiging van overheidsorganisaties worden geformuleerd.
  Als survey-onderzoek wel mogelijk zou blijken te zijn, zou het onderzoek
uiteindelijk kunnen leiden tot het met behulp van statistische methoden toetsen
van een theorie en de op basis daarvan geformuleerde hypothesen (zie in dit
verband ook Hopper en Powell, 1985, pp. 445-446; Chua, 1986, pp. 606-608).
In een dergelijke opzet kan het hanteren van "zacht" (want niet tot statistisch
verifieerbare resultaten leidend) case-onderzoek worden gezien als een fase die
voorafgaat aan de analyse van het onderzochte verschijnsel met behulp van statis-
tische methoden. In de nu afgesloten eerste fase van het onderzoek is gekozen
voor case-onderzoek, omdat het onderzochte verschijnsel van de verzelfstandiging
van overheidsorganisaties complex is. Die complexiteit leidde ertoe, dat het niet
mogelijk was om op basis van de neo-institutionele economische theorie zonder
meer te komen tot hypothesen, die op zinvolle wijze te toetsen waren met behulp
van statistische middelen.

Voor wat betreft het nu verrichte onderzoek moet worden herhaald, dat in diverse
gevallen de na de feitelijke verzelfstandiging beschouwde periode relatief kort
was. Het tot stand komen van veranderingen in bijvoorbeeld de organisatiecultuur
en het gedrag van participanten in een organisatie kunnen vrij veel tijd vergen.
Het is dan ook mogelijk, dat op het moment van onderzoek niet alle effecten die
de verzelfstandiging had voor bijvoorbeeld het feitelijke gebruik van nieuw
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geïntroduceerde financieel-economische instrumenten en de efficiëntie, waren
uitgekristalliseerd. Tevens kan nog worden herhaald, dat in deze studie geen
praktijkervaringen konden worden verwerkt van een organisatie die daadwerkelijk
in sterke mate extern werd verzelfstandigd en bijvoorbeeld werd geconfronteerd
met serieuze bedreigingen voor de continuïteit, zoals mogelijk verlies van
afnemers aan concurrenten. Evenmin is onderzoek gedaan bij organisaties met
moeilijk meetbare, weinig concrete produkten.
  Hiermee rekening houdend wordt op dit moment afgesloten met de constatering,
dat de verzelfstandiging van de zes onderzochte Nederlandse overheidsorganisa-
ties ten tijde van het onderzoek in vrij beperkte mate had geleid tot werkelijke
aanpassingen in het financieel-economisch management van de desbetreffende
organisaties. Daarnaast leidde, voorzover op basis van de beschikbare gegevens
kon worden vastgesteld, de verzelfstandiging in de meeste gevallen niet tot een
toename van de efficiëntie van de onderzochte organisaties. Tot slot kan worden
geconstateerd, dat het onderzoek bij de zes verzelfstandigde overheidsorganisaties
maar weinig steun bood aan het op basis van de neo-institutionele economische
theorie geformuleerde raamwerk van stellingen en hypothesen.


