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Bijlage III.A De op basis van de neo-institutionele economische theorie
geformuleerde stellingen en hypothesen

Deze bijlage bevat een overzicht van de vijftien stellingen en hypothesen, die in
hoofdstuk III werden geformuleerd op basis van de neo-institutionele economie en
enkele ermee verwante theorieën.

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.

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.

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.

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
bezighouden met die activiteiten.

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.
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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 neemt de neiging af tot verzelfstandiging van de organisatie-onderdelen
die zich bezighouden met de desbetreffende taken.

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.

8. Naarmate het op grotere schaal produceren van een bepaald goed grotere
schaalvoordelen met zich brengt, neemt de neiging toe tot (externe)
verzelfstandiging 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.

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.

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.

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".

12. Naarmate een overheidsorganisatie verdergaand wordt verzelfstandigd, zal
- tenzij de aanbieder monopolist blijft - de druk tot verlaging van de
kostprijs van produkten toenemen.
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13. Naarmate:
- er meer mogelijkheden bestaan tot formulering van eenduidige

doelstellingen,
- 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 herschikking 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 daar-
mee de voordelen van grotere efficiëntie te gebruiken voor indi-
viduele doeleinden,

zal na verzelfstandiging de efficiëntie van overheidsorganisaties sterker
toenemen.

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 afgerekend op de prestaties (en de prijs ervan) die zijn geleverd ten
aanzien van deze essentiële uitkomsten.

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.
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Bijlage V.A Het onderzoeksprotocol: nadere uitwerking van de onder-
zoeksvragen

In hoofdstuk V werd aangegeven dat een belangrijk deel van het onderzoekspro-
tocol bestaat uit de lijst van vragen, waaraan in de afzonderlijke case-onderzoeken
aandacht moest worden besteed. Met behulp van deze vragenlijst is op systema-
tische wijze informatie verzameld over elk afzonderlijk geval van verzelfstandi-
ging. De verschillende stellingen en hypothesen zijn daarbij steeds "vertaald" naar
concrete vragen, die moesten leiden tot de informatie op basis waarvan een uit-
spraak kon worden gedaan over de mate van steun die een bepaalde
verzelfstandiging gaf aan de desbetreffende hypothese. Voor de volledigheid
wordt in het overige deel van deze bijlage de vragenlijst weergegeven, inclusief
introducties en toelichtingen, zoals die voorafgaand aan de case-onderzoeken is
opgesteld. De vragenlijst wordt hier in haar geheel opgenomen om een nader
inzicht te geven in de gehanteerde aanpak en de mate van reproduceerbaarheid
van het onderzoek te vergroten.

De volledige versie van de vooraf voor de afzonderlijke case-onderzoeken en
interviews opgestelde vragenlijst

Onderstaand volgt een overzicht van de vragen, die in de case-onderzoeken zo mogelijk
dienen te worden beantwoord. Diverse van deze vragen kunnen in interviews met sleutel-
figuren/leidinggevenden in de overkoepelende overheid en de verzelfstandigde organisatie
aan de orde komen. Het antwoord op sommige vragen zal verkregen moeten worden uit
documenten of door navraag bij specifieke deskundigen. Op voorhand is nog niet duide-
lijk, welke vragen afdoende door geïnterviewden kunnen worden beantwoord. Wellicht
verschilt de situatie wat dit betreft van geval tot geval en moet in de praktijk enigszins naar
bevind van zaken worden gehandeld bij de informatieverzameling.
  Er is naar gestreefd de vragenlijst zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de geformuleer-
de hypothesen, zodat informatie wordt verkregen waaruit blijkt of de praktijk wel of geen
steun biedt aan een bepaalde hypothese. Hierbij moet worden opgemerkt, dat ernaar is
gestreefd zoveel mogelijk vragen te formuleren, die van belang zouden kunnen zijn ter
beantwoording van de hypothesen. Dat wil niet zeggen dat het in de praktijk nodig is of
mogelijk zal zijn, om op al deze vragen ook daadwerkelijk antwoord te krijgen. De totale
vragenlijst volgt onderstaand.
  De vragen die ter toetsing van een bepaalde hypothese dienen te worden beantwoord,
worden steeds voorafgegaan door een korte inleiding. Daarbij is tevens aangegeven, welke
hypothese met de desbetreffende vragen dient te worden getoetst (zie hoofdstuk III voor
de nummering van de hypothesen). De inleiding dient ertoe, de erop volgende vragen
duidelijk in een bepaald kader te plaatsen. De inleiding kan eventueel ook tijdens monde-
linge interviews dienen als introductie van de verschillende onderwerpen, die in de vra-
genlijst aan de orde komen.

  In de eerste plaats wordt geprobeerd informatie te verzamelen, op grond waarvan een
korte schets kan worden gegeven van de activiteiten en omvang van de verzelfstandigde
organisatie (tevens van belang met het oog op de hypothesen 4 en 13).
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- Welke activiteiten verricht c.q. produkten en diensten levert de verzelfstandigde
organisatie? Hebben de produkten van de organisatie het karakter van een collectief
goed, van de levering waarvan individuele burgers niet kunnen worden uitgesloten?
Hoeveel bedragen de jaarlijkse "apparaatskosten" en begroting/omzet (uitgedrukt
in "lopende" guldens, dus niet gecorrigeerd voor inflatie)? Hoeveel werknemers
heeft de organisatie (uitgedrukt in aantallen en volledige arbeidsplaatsen). Is in deze
aspecten van de organisatie (een wezenlijke) verandering gekomen na de verzelf-
standiging? (hiertoe ook documenten raadplegen) 

- Werkt de organisatie met duidelijke, concrete doelstellingen, die ook bij de mede-
werkers van de organisatie goed bekend zijn? Zo nee, is het redelijkerwijs mogelijk
eenduidige doelstellingen te formuleren? (ook documenten raadplegen)

  Bij de beslissing om een overheidsorganisatie te verzelfstandigen, kunnen vele partijen
betrokken zijn en uiteenlopende factoren een rol spelen. (hypothese 1)

- Waar, dat wil zeggen op welk niveau binnen of buiten de overheidsorganisatie
waarvan de verzelfstandigde organisatie deel uitmaakt(e), is het initiatief genomen
tot verzelfstandiging? (hierbij ook documenten raadplegen)

- Welke factoren hebben geleid tot het initiatief om over te gaan tot verzelfstan-
diging? (hierbij ook documenten raadplegen) 
Bij deze vraag de respondent eerst zelf laten aangeven welke factoren een rol
speelden; de interviewer draagt nog geen suggesties aan.
  Vervolgens - indien de desbetreffende aspecten nog niet zijn genoemd door de
respondent - navragen of de volgende elementen een rol speelden (zonder hier al
uitgebreid op in te gaan):
. de overtuiging bij het politieke bestuur dat de overheid zich niet moet bezig-

houden met produkten en diensten die particuliere organisaties ook kunnen
leveren;

. "de bevolking" wil een efficiëntere overheid;

. politieke partijen in parlement/provinciale staten/gemeenteraad drongen aan
op verzelfstandiging;

. beperken van de coördinatieproblemen en de informatiestromen in de
organisatie;

. het takenpakket van de overheid is naar de mening van het politieke bestuur
in de loop der jaren te sterk gegroeid/om ruimte te hebben voor nieuwe
taken is het nodig bestaande taken uit te voeren tegen lagere kosten of zelfs
af te stoten; 

. de wens om effectiever en efficiënter te gaan werken, wat mogelijk is door
het desbetreffende organisatie-onderdeel meer of minder vergaand te
verzelfstandigen;

. minder uitgebreide aandacht besteden aan rechtmatigheid en zorgvuldigheid
van allerlei overheidshandelingen en meer aan goedkope en kwalitatief
goede levering van produkten en diensten;

. de noodzaak om scherper te concurreren met het bedrijfsleven en daartoe te
kunnen werken met meer flexibele arbeidsvoorwaarden, salarissen, e.d.;

. noodzaak om te bezuinigen/beperking van het aantal ambtenaren (worden
diensten nu extern betrokken, of heeft de overheid zich uit de desbetref-
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fende activiteiten geheel teruggetrokken en is ze ook geen afnemer meer van
de desbetreffende diensten?);

. de ambtelijke top van de overkoepelende overheid was van mening dat de
organisatie verzelfstandigd diende te worden, omdat de taken van de
organisatie beter door een (intern of extern) verzelfstandigde organisatie
kunnen worden geleverd, of omdat ze geen deel uitmaken van de "kern-
taken" van de overheid (speelde aspect van bezuiniging daarbij op de
achtergrond ook een rol?);

. de ambtelijke top van de verzelfstandigde organisatie wilde sneller en
flexibeler kunnen reageren op veranderingen in de omgeving van de
organisatie;

. de ambtelijke top van de verzelfstandigde organisatie wilde zelf graag weg
uit de overheidssfeer.

  Verzelfstandiging heeft diverse consequenties voor de betrokkenen. Zo kunnen met de
verzelfstandiging de verantwoordelijkheden van de politieke bestuurders afnemen. Ook
kunnen veranderingen optreden in de eigendomsverhoudingen, de arbeidsvoorwaarden
van de werknemers van de verzelfstandigde organisatie, e.d. (hypothesen 2 en 13) 

- Is in het (recente) verleden gebleken, dat de verzelfstandigde organisatie moeilijk
op een goede wijze kon worden gestuurd en beheerst door de politieke en ambte-
lijke leiding van de overkoepelende overheid?

- Hebben zich (recentelijk voor de verzelfstandiging) ernstige problemen voorgedaan
bij de verzelfstandigde organisatie (en hebben deze ook gevolgen gehad voor
politieke bestuurders en ambtelijke leidinggevenden in de overkoepelende
overheid)?

- Hebben de leidinggevenden en overige werknemers van de verzelfstandigde organi-
satie de mogelijkheid gekregen, mede eigenaar te worden van de verzelfstandigde
organisatie?

- Zijn de salarissen en overige arbeidsvoorwaarden in de verzelfstandigde organisatie
nog gebonden aan de ambtelijke regelgeving, of is sprake van een grotere flexibi-
liteit (naar boven en naar beneden)?

- Zijn garanties gegeven dat de bij de (extern) verzelfstandigde organisatie in dienst
zijnde werknemers een financieel perspectief behouden, dat vergelijkbaar is met dat
van vóór de verzelfstandiging?

- Is de huidige rechtsbescherming van de werknemers en de leiding van de verzelf-
standigde organisatie gelijk aan de ambtelijke rechtsbescherming?

- Heeft de verzelfstandiging ertoe geleid dat de salarissen en overige arbeidsvoor-
waarden van leidinggevenden in de verzelfstandigde organisatie afhankelijk zijn
geworden van de resultaten van de organisatie?

- Is in de verzelfstandigde organisatie na de verzelfstandiging sprake van een "har-
dere" houding ten aanzien van het niet realiseren van budgetten of, meer in het
algemeen, ten aanzien van het onvoldoende functioneren van medewerkers?
(bijvoorbeeld meer gevallen van min of meer gedwongen vertrek van werknemers,
achterwege blijven van salarisverhogingen en promoties, e.d.)

- Is over de gehele linie genomen in de verzelfstandigde organisatie sprake van een
gelijk blijven, verbetering, of verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en salaris-
sen van:
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. de leidinggevenden?;

. de overige werknemers?

  In principe kunnen misschien vrijwel alle overheidsactiviteiten worden uitgevoerd door
externe organisaties, waarbij de overheid zonodig optreedt als opdrachtgever (of subsidiënt
van consument of producent). Maar sommige activiteiten hangen, in elk geval gevoelsma-
tig, directer samen met de "kern" van een overheid dan andere. (hypothese 3)

- Kunnen de activiteiten van de verzelfstandigde organisatie worden beschouwd als
"kerntaken" van de (voormalige) overkoepelende overheid, die nu door een (intern
of extern) verzelfstandigde organisatie worden geleverd?

- Op welke wijze geeft de (voormalige) overkoepelende overheid nu sturing aan de
activiteiten van de verzelfstandigde organisatie?

- Heeft de (voormalige) overkoepelende overheid nog directe bemoeienis met de
inhoud en wijze van uitvoering van de activiteiten van de verzelfstandigde organisa-
tie? 

- Bent u van mening dat ook taken als het opstellen van de regelgeving door uw
overheid, of de handhaving van de regelgeving (door politie, milieu-inspecteurs,
e.d.), zouden kunnen worden uitgevoerd door extern verzelfstandigde organisaties,
die door uw overheid worden "ingehuurd"? Zo nee, waarom niet?

  Zoals aangegeven kan een overheid activiteiten zelf uitvoeren, maar kunnen veel
activiteiten in principe ook worden uitgevoerd door externe organisaties, waarbij de
overheid zonodig kan optreden als afnemer of subsidiënt. Soms hebben dergelijke
activiteiten van externe organisaties positief of negatief gewaardeerde neveneffecten. Het
kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de effecten van een goede scholing van de jeugd voor
de economische ontwikkeling van een land, het belang van het bezoek van culturele
voorstellingen voor het welzijn van de mens, of - negatief gewaardeerd - de stankoverlast
die een groep bewoners ondervindt van een naast hun wijk gelegen fabriek. De overheid
kan proberen door bijvoorbeeld subsidiëring of regelgeving die neveneffecten te
beïnvloeden of te beheersen. Daarnaast zijn er goederen waarvan iedereen kan profiteren,
zoals straatverlichting, en waarbij het in feite niet haalbaar is om via regelgeving indivi-
duele consumenten ervoor te laten betalen, of uit te sluiten van consumptie van het goed.
(hypothese 4)

- Is het redelijkerwijs mogelijk individuele burgers te laten betalen voor, of uit te
sluiten van consumptie van de produkten van de verzelfstandigde organisatie?

- Hebben de produkten of diensten van de verzelfstandigde organisatie belangrijke
neveneffecten, die niet tot uitdrukking komen in de prijs die ervoor wordt betaald?
Zo ja, om welke effecten gaat het hier?

- Zijn deze neveneffecten redelijkerwijs te beheersen en te sturen met behulp van
bijvoorbeeld subsidies, compensatieregelingen, of regelgeving, zodat de
overkoepelende overheid ook bij externe verzelfstandiging voldoende greep kan
houden op en sturing kan geven aan de desbetreffende activiteiten?

- Probeerde de overkoepelende overheid vóór de externe verzelfstandiging de
externe effecten bewust te sturen en te beheersen en op welke wijze werd dat
gedaan? Verliep de beïnvloeding van de neveneffecten op een voor de overkoepe-
lende overheid succesvolle wijze?
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- Probeert de (voormalige) overkoepelende overheid ook na externe verzelfstan-
diging nog sturing te geven aan de desbetreffende externe effecten (dat wil zeggen,
wordt er in het beleid van deze overkoepelende overheid nog aandacht aan
geschonken)?

  Als een organisatie groeit in omvang en in te verrichten taken, kan het voor de ambtelijke
en politieke leiding van een overkoepelende overheid moeilijker worden om alle
organisatie-onderdelen te sturen. De groeiende complexiteit van de organisatie kan
bijvoorbeeld leiden tot grote informatiestromen tussen de organisatie-onderdelen en de
overkoepelende organisatie, die voor de leiding moeilijk op een goede wijze te verwerken
zijn. Dat kan temeer het geval zijn als zich snelle veranderingen voordoen in de externe
omgeving van een te verzelfstandigen organisatie (bij die veranderingen in de omgeving
kan het gaan om bijvoorbeeld veranderingen in de van bovenaf opgelegde regelgeving,
aantallen concurrenten, ontwikkelingen in produkten en technologie, nieuwe groepen afne-
mers, e.d.). Al met al kunnen op deze wijze de kosten van gecentraliseerde besluitvorming
en sturing toenemen. Het kan dan aantrekkelijk worden om ter beperking van de kosten
van informatieverwerking en sturing een organisatie-onderdeel extern te verzelfstandigen,
waarbij de voormalige overkoepelende overheid kan optreden als afnemer. (hypothesen 5
en 11)

- Welke ontwikkeling in aantallen personeelsleden, totale "apparaatskosten" en in het
totale begrotingsbedrag heeft de (voormalige) overkoepelende overheid in de
afgelopen twintig jaren doorgemaakt? Welke ontwikkeling heeft de verzelfstandigde
eenheid op deze aspecten doorgemaakt in deze jaren (uitgedrukt in nominale bedra-
gen en reële bedragen - enigszins ruwe correctie op basis van gegevens omtrent de
prijsstijgingen bij de overheid van het Centraal Planbureau)? De gegeven omtrent
aantallen personeelsleden, e.d., zo mogelijk relateren aan gegevens omtrent de
omvang van de produktie/activiteiten van de verzelfstandigde eenheid. 

- Is bekend of in de afgelopen tien à twintig jaren het tempo van veranderingen in de
externe omgeving van de organisatie is toegenomen? Waaruit blijkt dat in concreto?

- Zijn in de afgelopen twintig jaren veranderingen opgetreden in het pakket van
produkten of diensten en in de afnemers van de nu verzelfstandigde organisatie
(bijvoorbeeld waar het gaat om kwaliteit, aantal varianten van produkten of
diensten, totale aantal en het aantal categorieën afnemers)?

- Treedt de (voormalige) overkoepelende overheid na de verzelfstandiging nog op als
afnemer van de produkten en diensten van de verzelfstandigde organisatie?

- Op welke wijze verliep vóór de verzelfstandiging de politieke en ambtelijke sturing
van de nu verzelfstandigde organisatie? (waren er bijvoorbeeld duidelijke afspraken
over aantallen en kosten van de te ondernemen activiteiten en te leveren produkten
en diensten?; sterke bemoeienis van de politieke bestuurder met de dagelijkse gang
van zaken in het nu verzelfstandigde organisatie-onderdeel?; sturing door middel
van regelmatig, weinig gestructureerd overleg op ad-hoc basis tussen de politieke
bestuurder en de ambtelijke leidinggevende van het desbetreffende organisatie-
onderdeel?, etc)

- Zijn na de verzelfstandiging aanwijsbare veranderingen opgetreden in de wijze
waarop de politieke en ambtelijke leiding van de (voormalige) overkoepelende
overheid sturing geeft aan de activiteiten van de nu verzelfstandigde organisatie? Zo
ja, welke?
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- Op welke wijze werd de politieke en ambtelijke leiding van de overkoepelende
organisatie vóór de verzelfstandiging voorzien van informatie over de activiteiten
en de produktie-omvang in het (nu verzelfstandigde) organisatie-onderdeel? Vond
op de essentiële aspecten van de (nu verzelfstandigde) organisatie een regelmatige,
bijvoorbeeld maandelijkse of halfjaarlijkse, schriftelijke rapportage plaats aan de
ambtelijke leiding van het eigen organisatie-onderdeel en aan de ambtelijke en
politieke leiding van de overkoepelende overheid?

- Hoeveel leidinggevenden (op alle niveaus) telde de nu verzelfstandigde organisatie
vóór de verzelfstandiging en hoeveel zijn er dat nu (uitgedrukt in volledige arbeids-
plaatsen)? Wat zijn de totale loonkosten (absoluut en als percentage van de totale
loonkosten) van deze leidinggevenden vóór en na verzelfstandiging?

- Hoeveel personen waren vóór de verzelfstandiging werkzaam bij de ondersteu-
nende en stafafdelingen van de nu verzelfstandigde organisatie en hoe groot is dat
aantal na verzelfstandiging (uitgedrukt in volledige arbeidsplaatsen)? Wat zijn de
totale loonkosten van deze personen vóór en na verzelfstandiging?

- Hoe ligt in de nu verzelfstandigde organisatie de verhouding direct/indirect
personeel vóór en na verzelfstandiging?

- Hoeveel personen waren bij de overkoepelende overheid werkzaam op stafafdelin-
gen, vóór en na verzelfstandiging? Wat zijn de totale loonkosten van deze personen
vóór en na verzelfstandiging?

- Hoeveel bedragen de totale kosten van de nu verzelfstandigde organisatie vóór en
na verzelfstandiging en hoe groot was de produktie van de verzelfstandigde organi-
satie vóór en na verzelfstandiging? (te meten in aantallen eenheden produkt,
aantallen geholpen klanten, verwerkte aantallen formulieren/aanvragen, of welke
andere concrete maatstaf maar voorhanden is) Hoeveel bedraagt voor de
belangrijkste produkten van de verzelfstandigde organisatie de kostprijs per eenheid
produkt vóór en na verzelfstandiging? (indien te bepalen)

- Heeft de verzelfstandigde organisatie ook klanten buiten de (voormalige) over-
koepelende overheid? Was dat ook het geval vóór de verzelfstandiging? Welk
percentage van de begroting/omzet heeft nu en vóór de verzelfstandiging betrek-
king op klanten buiten de (voormalige) overkoepelende overheid?

  Voor bepaalde belangrijke overheidstaken kan het essentieel zijn, dat onzekerheden
zoveel mogelijk worden gereduceerd. Beperking van de onzekerheid kan onder meer
plaatsvinden door het verzamelen van informatie. (hypothese 6)

- Gebruikt de verzelfstandigde organisatie voor de uitvoering van de werkzaamheden
veel informatie, die afkomstig is uit andere onderdelen van de (voormalige)
overkoepelende overheid? Gaat het daarbij om informatie die van wezenlijk belang
is voor een goede uitvoering van de taken van de verzelfstandigde organisatie? Is
deze informatie ook elders te verkrijgen?

- Maakt de (voormalige) overkoepelende overheid voor de uitvoering van essentiële
taken op grote schaal gebruik van de informatie van de nu verzelfstandigde over-
heidsorganisatie? Zou de (voormalige) overkoepelende overheid deze informatie
ook elders kunnen verkrijgen? Zijn door de verzelfstandiging van een bepaald
organisatie-onderdeel de kosten van de verwerving van deze essentiële informatie
toegenomen voor de overkoepelende overheid?
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  De overheid heeft voor de produktie van sommige goederen of diensten zeer specifieke
apparatuur of kennis nodig. Sommige onderdelen van de overheid houden zich ook bezig
met de produktie van zeer specifieke produkten, die elders niet of nauwelijks worden
geproduceerd. (hypothese 7)

- Wordt voor de produktie van de door de verzelfstandigde organisatie geprodu-
ceerde goederen of diensten gebruik gemaakt van specifieke apparatuur of kennis?
Zo ja, wat is het specifieke van die kennis of apparatuur? Zijn er andere
organisaties die beschikken over deze apparatuur en/of kennis en zo ja, hoeveel? Is
de specifieke apparatuur en/of kennis van wezenlijk belang voor de produktie van
de betrokken goederen of diensten?

- Houdt de verzelfstandigde organisatie zich bezig met de produktie van zeer
specifieke goederen of diensten? Zo ja, wat maakt het produkt of de dienst zo
specifiek (bijvoorbeeld de wijze van produktie, de kennis die erin is verwerkt, de
mate waarin het is afgestemd op de speciale wensen van de afnemer)?

- In hoeverre zijn er produkten op de markt, die min of meer vergelijkbaar zijn met
de produkten die de verzelfstandigde organisatie produceert? Zouden andere
organisaties in opdracht van de overkoepelende overheid op vrij korte termijn (stel
binnen een jaar) in voldoende mate kunnen voorzien in de levering van een (ook in
kwalitatief opzicht) vergelijkbaar produkt tegen een concurrerende prijs?

  Voor de uitvoering van bepaalde overheidstaken kan specifieke apparatuur of kennis
nodig zijn. Als van die kennis echter maar weinig gebruik wordt gemaakt, leidt dat tot
relatief hoge gemiddelde kosten per eenheid produkt. De gemiddelde kosten van zo'n
produkt kunnen wellicht dalen, als de specifieke apparatuur of kennis wordt aangewend
voor de produktie van een groter aantal produkten. (hypothese 8)

- Wordt vóór en na de verzelfstandiging de specifieke apparatuur of kennis van de
verzelfstandigde organisatie ook gebruikt, om het geproduceerde goed of de dienst
aan te bieden aan andere organisaties dan de (voormalige) overkoepelende
overheid? Zo ja, hoeveel externe klanten telt de verzelfstandigde organisatie vóór
en na de verzelfstandiging en hoeveel procent dragen deze externe klanten bij aan
de begroting/omzet van de verzelfstandigde organisatie? Heeft de mogelijkheid om
het produkt of de dienst ook extern aan te bieden gevolgen voor de kostprijs?

  Bij sommige activiteiten en produkten van de overheid laten aantallen produkt en de
kwaliteit ervan zich vrij gemakkelijk vaststellen; bij andere is dat niet het geval. Als de
produktie (en eventueel ook de effecten ervan) goed meetbaar zijn, is op vrij gemakkelijke
en goedkope wijze een prijs per eenheid produkt te bepalen. De mate van meetbaarheid
van de produkten kan mede van invloed zijn op de mogelijkheden, om tussen overkoepe-
lende overheid en verzelfstandigde organisatie afspraken te maken over de produktie.
(hypothese 9)

- Uit hoeveel produkten bestaat het produktenpakket van de verzelfstandigde
organisatie; is in dit aantal na de verzelfstandiging verandering gekomen?

- Zijn de produkten of diensten van de verzelfstandigde organisatie goed te meten (in
kwantitatieve termen)?

- Zijn de activiteiten in de verzelfstandigde organisatie goed te meten?
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- Zijn de effecten van de door de verzelfstandigde organisatie voortgebrachte
produkten goed te meten?

- Worden tussen de leiding van de verzelfstandigde organisatie en de politieke of
ambtelijke leiding van de (voormalige) overkoepelende overheid concrete afspraken
gemaakt (bijvoorbeeld in een contract) omtrent de hoeveelheden te produceren
produkten of diensten (en de kwaliteit ervan)? Worden daarbij ook afspraken
gemaakt over de hoogte van de kostprijs (en de wijze van verrekening van
eventuele verschillen tussen de gebudgetteerde hoeveelheden en kostprijzen en de
werkelijke hoeveelheden en kostprijzen)?

  In het algemeen geldt dat bedrijven die te maken hebben met veel concurrenten, tegen
lage kostprijzen moeten produceren om te blijven bestaan. Dit zou ook kunnen gelden
voor overheidsorganisaties, vooral als het gaat om extern verzelfstandigde overheidsorga-
nisaties. (hypothesen 10, 11 en 12) 

- Zijn er andere producenten die produkten leveren die vergelijkbaar zijn met die van
de verzelfstandigde overheidsorganisatie? Zo ja, om hoeveel producenten gaat het?
Zijn deze producenten ook actief op de markt waarop de verzelfstandigde
overheidsorganisatie werkt? 

- Is er sprake van werkelijke concurrentie tussen de verzelfstandigde overheidsorga-
nisatie en andere producenten van vergelijkbare produkten, of gaat het meer om
een mogelijkheid van concurrentie in de toekomst (bijvoorbeeld omdat in de
toekomst de beschermde markt van de overheidsorganisatie verdwijnt, doordat de
overkoepelende overheid de "gedwongen winkelnering" afschaft)? Is de hoogte van
de kostprijs van de produkten van de verzelfstandigde organisatie van invloed
(geweest) bij de door de overkoepelende overheid genomen beslissing omtrent
afschaffing van de gedwongen winkelnering? 

- Is de hoogte van de kostprijs van de produkten van de verzelfstandigde organisatie
van invloed (geweest) bij de besluitvorming rond de verzelfstandiging? Hoe hebben
de kostprijzen van de produkten binnen de verzelfstandigde organisatie zich
ontwikkeld sinds de verzelfstandiging? Heeft de concurrentie van andere
producenten invloed gehad op de hoogte van de totale kosten van leidinggevenden
en ondersteunende en stafafdelingen in de verzelfstandigde organisatie? 

- Is na de verzelfstandiging de aandacht voor kwaliteitsaspecten van de produkten
van de verzelfstandigde organisatie toegenomen (bijvoorbeeld door meer interne
kwaliteitscontrole, registratie van de aantallen klachten van afnemers/burgers,
e.d.)?

- Welke belangrijke veranderingen zijn in de afgelopen jaren (stel laatste vijf à zeven
jaren) opgetreden in de wijze van sturing van de verzelfstandigde organisatie en
heeft dat gevolgen gehad voor de hoogte van de totale kosten van de organisatie en
de kostprijzen? (kortom, welke veranderingen zijn opgetreden bij bijvoorbeeld een
overgang van gecentraliseerde sturing naar interne verzelfstandiging met
contractmanagement en welke veranderingen traden op bij een verdere, externe
verzelfstandiging).

  De verzelfstandiging van een overheidsorganisatie zou gepaard kunnen gaan met allerlei
veranderingen op het gebied van de sturing van en afrekening met de verzelfstandigde
organisatie en met veranderingen in de management accounting (in de verzelfstandigde
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organisatie). Management accounting behelst de verzameling en verwerking van informatie
van allerlei (veelal cijfermatige) interne informatie ten behoeve van planning, (bij)sturing,
interne verantwoording en analyse van afwijkingen in de organisatie. Het kan hier gaan
om bijvoorbeeld budgettering, kostenverbijzondering of de berekening van kostprijzen en
interne verrekenprijzen. (hypothesen 14 en 15)

- Op welke aspecten/factoren wordt de verzelfstandigde organisatie sinds de verzelf-
standiging gestuurd door de (voormalige) moederorganisatie? Zijn over deze aspec-
ten/factoren duidelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in een verzelfstandigings-
overeenkomst en in jaarlijkse contracten?
  Eerst spontaan laten antwoorden, vervolgens voorzover nodig de volgende punten
nalopen:
. financiële aspecten/kostprijzen? (zo ja, welke?);
. kwaliteit van geleverde goederen/diensten?;
. hoeveelheden produkten/diensten?;
. personeelsbeleid, intern overleg/werkoverleg, e.d.?;
. ontwikkelen van nieuwe activiteiten (o.a. werken voor nieuwe opdracht-

gevers).
- Is voordat werd overgegaan tot verzelfstandiging nadrukkelijk aandacht besteed aan

de aspecten/factoren, waarop de (voormalige) moederorganisatie de te
verzelfstandigen organisatie na verzelfstandiging zou moeten sturen? Zo ja, welke
aspecten/factoren voor sturing door de (voormalige) moederorganisatie zijn
uiteindelijk geselecteerd?

- Op welke wijze vindt "afrekening" plaats tussen de (voormalige) moederorganisatie
en de verzelfstandigde organisatie? Zijn over deze wijze van afrekening duidelijke
afspraken gemaakt? Zo ja, hoe luiden deze afspraken?

- Zijn in verband met de verzelfstandiging veranderingen aangebracht in het
financieel management en de accountinginstrumenten binnen de verzelfstandigde
organisatie?
  Eerst spontaan laten beantwoorden in interviews; vervolgens het onderstaande
lijstje nalopen:
. is na de verzelfstandiging in de verzelfstandigde organisatie de aandacht

toegenomen voor het meten van de prestaties (hoeveelheden produkt,
financiële opbrengsten, kosten, e.d.) van organisatie-onderdelen en
personen?;

. zijn in samenhang met de verzelfstandiging veranderingen doorgevoerd in
het financieel management (bijvoorbeeld een grotere planmatigheid in de
budgettering, veranderingen in de kwaliteit en activiteiten van de financieel-
economische medewerkers in de organisatie en van de gehanteerde
accountinginstrumenten)?;

. welke veranderingen zijn na de verzelfstandiging opgetreden in de verant-
woordelijkheden van de lijnfunctionarissen en in de deskundigheid van de
stafmedewekers binnen de organisatie?;

. is in de boekhouding overgestapt van een kasstelsel naar een baten-las-
tenstelsel?;

. zijn er veranderingen bij de budgettering, bijvoorbeeld in die zin dat niet
meer hoofdzakelijk aandacht wordt besteed aan de bedragen, maar aan ook
de hoeveelheden produkt en de kwaliteit ervan;



       Voor de goede orde kan worden opgemerkt, dat na enige afweging van mogelijke voor- en50

nadelen is besloten de antwoorden op de gestelde vragen ter plekke schriftelijk vast te leggen en dus
niet te registreren met behulp van bijvoorbeeld een cassetterecorder. Een belangrijke overweging
hierbij was, dat de aanwezigheid van een cassetterecorder ertoe zou kunnen leiden, dat geïnter-
viewde personen minder vrijuit zouden reageren op de gestelde vragen (zie ook Lindlof, 1995, pp.
183 en 193-194). Na verwerking van de interviewgegevens werden deze ter beoordeling voorgelegd
aan de geïnterviewde personen.
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. zijn de afschrijvingsmethoden veranderd?;

. zijn er veranderingen in de kostenverbijzondering?;

. zijn er veranderingen in de wijze van berekening van de kostprijzen?;

. zijn er veranderingen in het gebruik van interne verrekenprijzen (binnen de
verzelfstandigde organisatie, of in relatie tot de overkoepelende overheid)?

- Wordt na de verzelfstandiging op een scherpere manier toegezien op realisatie van
de budgetten (zowel de bedragen, als ook de geproduceerde hoeveelheden, de
kwaliteit van de produkten, e.d.)? Worden na de verzelfstandiging meer dan
voorheen consequenties verbonden aan het niet realiseren van budgetten? Antwoor-
den s.v.p. toelichten.

  Het hanteren van een uitgebreide vragenlijst tijdens mondelinge interviews kan ertoe
leiden dat de interviews teveel tijd in beslag nemen, waardoor tijdens de interesse van de
respondenten geleidelijk verslapt. Wellicht ten overvloede moet er nog op worden
gewezen, dat tijdens de mondelinge interviews niet alle vragen aan de orde komen, die in
het voorgaande zijn genoemd. Het gaat steeds om een selectie van vragen, die mede
afhangt van de andere bronnen die beschikbaar zijn en van de positie van de geïnter-
viewde.50

Het zal duidelijk zijn, dat de antwoorden op de vragen - als ze al gevonden worden en min
of meer eenduidig zijn - niet in alle gevallen via interviews zijn te verkrijgen. Veelal zal
ook informatie vergaard moeten worden via allerlei documenten van de overkoepelende
overheid en de verzelfstandigde organisatie en wellicht ook via andere bronnen (onder-
zoeksrapporten, boeken, tijdschriften, e.d.). De vragenlijst moet bij dit alles vooral dienen
als geheugensteun en leidraad voor een zo uniform mogelijke aanpak van de verschillende
cases. Mogelijkerwijs kunnen in sommige gevallen ook berekeningen worden uitgevoerd
op basis van verkregen gegevens (bijvoorbeeld van de ontwikkeling van de produktie en
de kosten). 
  De informatie die op basis van de vragenlijst wordt verzameld, wordt verwerkt in een
rapportage voor elke onderzochte organisatie. Ter wille van de overzichtelijkheid en
controleerbaarheid lijkt het zinvol, dat de in de rapportage per case aan de orde komende
onderwerpen, zoveel mogelijk systematisch aansluiten bij de (volgorde van) de hypothe-
sen. Met behulp van de informatie uit de diverse cases, dient vervolgens een oordeel te
worden gegeven over de steun, die in de praktijk al dan niet wordt gevonden voor de
hypothesen.
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Bijlage VI.A Werkwijze onderzoek IB-Groep

In deze bijlage wordt een korte schets gegeven van de werkwijze tijdens het onderzoek bij
de Informatie Beheer Groep.
  Het onderzoek ten behoeve van de in dit onderzoeksverslag gegeven analyse van de
Informatie Beheer Groep, vond vrijwel geheel plaats in de maanden februari t/m juni
1995. De contactpersoon binnen de IB-Groep met betrekking tot het onderzoek was de
heer J.J.H.M. Derksen, directiesecretaris van de IB-Groep. Voor de goede orde moet erop
worden gewezen dat de onderzoeker in de periode 1992-1994 als begeleider betrokken
was bij enkele stages, in het kader waarvan studenten van de Faculteit der Economische
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen gedurende (RUG) enige maanden bij
de Informatiseringsbank/IB-Groep werkten aan verschillende projecten, met name op het
gebied van de berekening van kostprijzen. Bij de aanvang van het onderzoek, begin 1995,
bestond dus al enige kennis omtrent enkele aspecten van de IB-Groep.
  Het onderzoek bestond in de eerste plaats uit het ter plaatse doornemen van het door de
Informatie Beheer Groep beschikbaar gestelde "verzelfstandigingsarchief". Dit omvangrij-
ke archief bevatte notities, interne en externe rapporten, verslagen van vergaderingen,
correspondentie tussen diverse betrokken partijen, onder het personeel verspreide
circulaires, e.d. Daarnaast werden nog enige andere, door betrokkenen binnen de IB-
Groep van belang geachte externe onderzoeksrapporten, interne rapportages, notities, e.d.,
beschikbaar gesteld, alsmede gegevens uit de administratie. Tevens werden jaarrekenin-
gen, jaarverslagen en rapportages aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
doorgenomen.
  Op deze wijze werd een beeld verkregen van de op papier vastgelegde gegevens omtrent
de Informatiseringsbank/IB-Groep en het verzelfstandigingsproces en de daarbij gehanteer-
de argumenten.
  Daarnaast hebben diverse interviews en gesprekken plaatsgevonden met personen binnen
de IB-Groep en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De formele
interviews vonden plaats met de volgende personen binnen de IB-Groep:
- dhr. J.V.H. Beckers, directeur produktgroep Studiefinanciering;
- dhr. D. Boersma, directeur ondersteunende directie Financiën en Interne Controle

(o.d. F&I);
- dhr. J. Dijkema, directeur produktgroep Onderwijsdiensten;
- dhr. J.M.C.M. van Schoten, lid hoofddirectie Informatie Beheer Groep (taken:

interne bedrijfsvoering en account management richting Ministerie van OCenW; als
hoofd van de projectgroep verzelfstandiging en als onderhandelaar eerst
verantwoordelijke voor de verzelfstandiging tot IB-Groep).

  Daarnaast werd mevrouw G.M.M. Blokdijk-Hauwert, loco secretaris-generaal Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, geïnterviewd.
  Voorafgaande aan het interview ontving de betrokken persoon een korte notitie, waarin
in enkele hoofdlijnen een schets werd gegeven van het gehele onderzoek en van de tijdens
het interview aan de orde te stellen onderwerpen. Voor elk interview werd op basis van
het onderzoeksprotocol een afzonderlijke vragenlijst opgesteld. Behalve de in deze lijst
opgenomen vragen, kwamen soms ook spontaan andere onderwerpen aan de orde tijdens
de interviews. Tijdens de diverse interviews werden aantekeningen gemaakt, die werden
verwerkt tot een concept-verslag. Dit concept-verslag werd ter beoordeling toegezonden
aan de geïnterviewde, waarna zo nodig wijzigingen werden aangebracht. De op deze wijze
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verkregen definitieve verslagen zijn verwerkt in de in dit onderzoeksverslag gegeven
analyses en beschrijvingen.
  Naast de formele interviews vonden diverse, soms meer informele gesprekken plaats met
diverse medewerkers van de IB-Groep. Hier moeten in elk geval de volgende personen
worden genoemd:
- dhr. J.J.H.M. Derksen, directiesecretaris IB-Groep;
- dhr. G.J. Helder, teamleider financiën bij de ondersteunende directie F&I.
  Tot slot bestond het onderzoek uit een analyse van de veranderingen, die plaatsvonden
in het financieel-economisch management van de IB-Groep. Dit onderzoek vond ten dele
plaats in de vorm van een door twee studenten van de Economische faculteit van de RUG,
de heren R. Gerritsen en B.P. de Haan, in de periode april-juni 1995 uitgevoerde stage bij
de IB-Groep. Deze stage vond plaats op basis van een tevoren door de onderzoeker
opgezet raamwerk en werd begeleid door dhr. G.J. Helder en de onderzoeker. Voor dit
onderzoek werd gebruik gemaakt van vele, in de jaren 1990-1995 (met name door de o.d.
F&I) opgestelde documenten op financieel-economisch gebied, terwijl ook verscheidene
gesprekken werden gevoerd met medewerkers van de ondersteunende directie F&I en
andere medewerkers van de IB-Groep (zoals de binnen de produktgroepen op financieel-
economisch gebied werkzame medewerkers).
  De uit de diverse bronnen verkregen gegevens zijn verwerkt tot een concept-rapportage,
die is voorgelegd aan enkele betrokkenen binnen de IB-Groep. Nadat op grond van het
commentaar van deze betrokkenen enige wijzigingen in de concept-rapportage waren
aangebracht, ontstond de tekst zoals die is opgenomen in het afzonderlijk gepubliceerde,
volledige onderzoeksverslag. Hoofdstuk VI is een weergave van de hoofdlijnen van het
volledige onderzoeksverslag.
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Bijlage VI.B Apparaatskosten IB-Groep; nominale bedragen

Deze bijlage bevat voor de jaren 1989-1994 de oorspronkelijke, nominale gegevens
omtrent de apparaatskosten van de Informatiseringsbank/IB-Groep.

Tabel VI.B.1 Verloop totale apparaatskosten en enkele componenten ("hoofd-
kostensoorten") daarin bij de Informatiseringsbank/IB-Groep in
de periode 1989-1994, excl. Steunpunten en BV OV-Jaarkaart;
bedragen op nominale basis; bedragen x ƒ 1 miljoen*)

 1989  1990  1991  1992  1993 1994*)

lonen en salarissen  45,6  49,4  57,8  62,9  64,4  71

opleid./overige personeelskosten   3,3   5,0   2,6   3,1   3,0   4,1

uitzendkrachten   3,3   5,7   8,3   7,2  10,6  11,7

extern personeel  24,6  17,1  13,2   8,8   8,3   7,7

- totaal interne en externe personeels-  76,8  77,2  81,9  82,0  86,3  94,5
kosten

automatisering (grotendeels investerin-  47,5  49,5  53,2  52  34,5  16,4
gen + extern rekencentrum)**)

gebouwen en bedrijfsv. (repro, kantoor-   7,6  12,9  13,1   9,1   7,8   8,0
voorzieningen)

diverse bedrijfskosten (waaronder porti,  14,2  17,1  14,6  20,2  26,2  24,1
drukwerk en telecommunicatie)

betalingsverkeer   0   0   1,8   2,6   2,4   2,0

afschrijvingskosten vaste activa  10,0

- totaal apparaatskosten 146,1 156,2 164,4 165,9 157,2 155,0
Bron: administratie Informatiseringsbank (1989 t/m 1991); IB-Groep, Budgetafspraken 1995, 1995, Investerings-

plan 1995, oktober 1994; mede vanwege herberekeningen die nodig waren om de Steunpunten en de BV
OV-Jaarkaart uit de vermelde bedragen te verwijderen, zijn de vermelde gegevens vastgesteld in overleg
met de IB-Groep

*) De totale apparaatskosten voor 1994 zijn cursief vermeld, omdat ze in feite niet vergelijkbaar waren met de
bedragen voor de periode 1989 t/m 1993. Dit is een gevolg van het feit dat vanaf 1 januari 1994 werd
gewerkt met het baten-lastenstelsel.

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

Het gaat in deze bijlage om de niet voor loon- en prijsstijging gecorrigeerde bedragen,
zoals ze oorspronkelijk vermeld stonden in de stukken van de Informatiseringsbank/IB-
Groep. Voor een goede vergelijkbaarheid van de bedragen in de loop der jaren, is het van
belang te werken met de voor loon- en prijsstijgingen gecorrigeerde, reële kostenbedragen.
De herberekening van nominale tot reële bedragen kan echter soms leiden tot enige
vertekening, omdat de gehanteerde indexcijfers vrij brede kostencategorieën omvatten en
niet hoeven te gelden voor elk afzonderlijk kostenonderdeel.



89

Bijlage VII.A Werkwijze onderzoek gemeente Haarlemmermeer

Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de werkwijze tijdens het onderzoek bij de
gemeente Haarlemmermeer.
  Het onderzoek ten behoeve van de in dit onderzoeksverslag gegeven analyses van de
ontwikkelingen bij drie organisatie-onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer, vond
vrijwel geheel plaats in de periode juli 1995 t/m maart 1996. Afgezien van de bijdrage aan
een interne studiedag over planning en control in februari 1994, had de onderzoeker vóór
het hier geschetste onderzoek geen contact met de gemeente Haarlemmermeer. De contact-
persoon binnen de gemeente Haarlemmermeer met betrekking tot het onderzoek was de
heer A.J.H. Michels, werkzaam bij de sector Personeel, Organisatie en Informatiebeleid
van de Bestuursdienst.
  Het onderzoek bestond onder meer uit het ter plaatse doornemen van diverse archiefmap-
pen, die stukken bevatten met betrekking tot organisatie-ontwikkelingen bij de gemeente
Haarlemmermeer, zoals de reorganisatie van 1991, de kerntakendiscussie en het Organisa-
tie Ontwikkelingtraject. Dit omvangrijke archief bevatte notities, interne en externe
correspondentie, interne en externe rapporten, verslagen van vergaderingen, e.d. Daar-
naast werden nog verscheidene andere, door betrokkenen binnen de onderzochte organisa-
tie-onderdelen van belang geachte interne en externe onderzoeksrapporten, notities, e.d.,
beschikbaar gesteld, alsmede gegevens uit de administratie. Tevens werden bijvoorbeeld
diverse begrotingsstukken, tussentijdse rapportages, jaarrekeningen en jaarverslagen
doorgenomen van de gemeente Haarlemmermeer, de betrokken organisatie-onderdelen en
de Stichting Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer.
  Op deze wijze werd een beeld verkregen van de op papier vastgelegde gegevens omtrent
de reorganisatie van 1991 en de kerntakendiscussie, alsmede van het verzelfstandigings-
proces van de drie nader beschouwde organisatie-onderdelen, de daarbij gehanteerde argu-
menten en de effecten ervan.
  Daarnaast hebben diverse interviews en gesprekken plaatsgevonden met personen binnen
de gemeente Haarlemmermeer en de drie nader onderzochte organisatie-onderdelen. Voor
het onderzoek van de externe verzelfstandiging van de activiteiten op het gebied van het
beheer openbare buitenruimte, is tevens gebruik gemaakt van de mondelinge informatie
die werd verstrekt door twee personen, die vanuit de marktpartij betrokken waren bij deze
verzelfstandiging. De formele interviews vonden plaats met de volgende personen binnen
de gemeente Haarlemmermeer en de betrokken, intern of extern verzelfstandigde,
organisaties:
- dhr. F. Broekman, tot medio juli 1995 projectleider verzelfstandiging van de

activiteiten op het gebied van de "openbare buitenruimte" van de dienst OWM;
- dhr. D. Broere, administrateur/plaatsvervangend controller van de dienst Openbare

Werken;
- dhr. L. van der Holst, hoofd (ad interim) van de sector Beheer bij de dienst OWM;
- mw. J. Jansen, hoofd afdeling Personeel en Organisatie (ad interim) dienst OWM;
- dhr. P.J.L.G. Kerkvliet, concerncontroller financiën en hoofd van de sector

Financieel Economische Zaken van de Bestuursdienst, alsmede directeur Grondbe-
drijf gemeente Haarlemmermeer;

- dhr. D. Kooistra, gemeentesecretaris Haarlemmermeer;
- dhr. J.A.H. Mennen, directeur Stichting Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer;
- dhr. J.N. van de Poel, hoofd afdeling Financieel-Economische Zaken van de dienst

Ruimte, Wonen en Economie (vanaf april 1996 loco-gemeentesecretaris);
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- dhr. F. Schriever, directeur (ad interim) van de dienst Openbare Werken en Milieu
(OWM);

- dhr. J.Y. Tiemensma en dhr. D.K.J. Boere, resp. hoofd van de sector Cultuur en
Samenlevingszaken en beleidsmedewerker culturele zaken bij de dienst WOC;

- mw. J.M.M. Willemse, directeur dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC).
  Voorafgaande aan het interview ontving de betrokken persoon in het algemeen een korte
notitie, waarin in enkele hoofdlijnen een schets werd gegeven van het gehele onderzoek en
van de tijdens het interview aan de orde te stellen onderwerpen. Voor elk interview werd
op basis van het onderzoeksprotocol een afzonderlijke vragenlijst opgesteld. Behalve de in
deze lijst opgenomen vragen, kwamen soms ook spontaan andere onderwerpen aan de
orde tijdens de interviews. Tijdens de diverse interviews werden aantekeningen gemaakt,
die werden verwerkt tot een concept-verslag. Dit concept-verslag werd ter beoordeling
toegezonden aan de geïnterviewde, waarna zo nodig wijzigingen werden aangebracht. De
op deze wijze verkregen, definitieve verslagen zijn verwerkt in de in het onderzoeksver-
slag gegeven analyses en beschrijvingen.
  Naast de formele interviews is op meer informele wijze gesproken met en informatie
verstrekt door meerdere medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer. Hier kunnen in
elk geval de volgende personen worden genoemd:
- dhr. H. van Dijk, beleidsmedewerker bij de afdeling Concernfinanciën van de

sector Financieel Economische Zaken van de Bestuursdienst;
- dhr. H.J. Hijink, beleidsmedewerker bij de sector Personeel, Organisatie en

Informatie van de Bestuursdienst;  
- dhr. A.J.H. Michels, organisatie-adviseur bij de sector Personeel, Organisatie en

Informatie van de Bestuursdienst;
- dhr. R.E.B. Prins, hoofd van de afdeling Ontwikkeling Bedrijfsvoering bij de

stafsector Financieel-Economische Zaken bij de dienst Openbare Werken.
  Tevens bestond het onderzoek uit een analyse van de veranderingen, die plaatsvonden in
het financieel-economisch management van de gemeente Haarlemmermeer en de nader
onderzochte organisatie-onderdelen. Dit onderzoek vond ten dele plaats in de vorm van
een door twee studenten van de Economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen,
de heren A.T. Beuger en S.H. van der Brug, in de periode december 1995-maart 1996
uitgevoerde stage bij de gemeente Haarlemmermeer. Deze stage vond plaats op basis van
een tevoren door de onderzoeker opgezet raamwerk en werd begeleid door de heren H.
van Dijk, H.J. Hijink en A.J.H. Michels en de onderzoeker.
  Voor het onderzoek naar de veranderingen in het financieel-economisch management
werd gebruik gemaakt van vele, vooral in de periode 1989-1996 opgestelde documenten
op financieel-economisch gebied. Ook werden, onder meer door de stagiaires, ver-
scheidene gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer en de
Stichting Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer.
  De uit de diverse bronnen verkregen gegevens zijn verwerkt tot een concept-rapport over
de motieven voor en gevolgen van de verzelfstandigingen bij de gemeente Haarlemmer-
meer. Het concept-rapport, of een bepaald deel ervan, is voorgelegd aan verschillende be-
trokkenen binnen de gemeente Haarlemmermeer en de Stichting Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer. Nadat de concept-rapportage op enkele plaatsen werd gewijzigd naar
aanleiding van de naar voren gebrachte op- en aanmerkingen, ontstond de tekst zoals die
is opgenomen in het afzonderlijk gepubliceerde, volledige onderzoeksverslag. Hoofdstuk
VII bevat een weergave van de hoofdlijnen van het volledige onderzoeksverslag.
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Bijlage VII.B Apparaatskosten OWM en Openbare Bibliotheek; nominale
bedragen

In deze bijlage worden voor de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM) en de
Openbare Bibliotheek de nominale kostenbedragen vermeld, dat wil zeggen de niet voor
prijsstijgingen gecorrigeerde gegevens.

Tabel VII.B.1 Ontwikkeling totale apparaatskosten en enkele componenten
("economische categorieën") daarin bij de dienst OWM van de
gemeente Haarlemmermeer in de periode 1991-1995; nominale
bedragen; alle bedragen x ƒ 1 miljoen*)

1991 1992 1993 1994 1995

salarissen en sociale lasten 19,7 21,9 24,7 24,2 24,3

personeel van derden  0,8  0,7  0,7  3,2  5,4

- totaal interne en externe personeelskosten**) 20,5 22,6 25,4 27,4 29,7

rente en afschrijving  2,1  2,3  2,5  2,5  2,3

energie  0,2  0,3  0,2  0,3  0,2

duurzame goederen  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4

overige goederen en diensten  3,8  4,2  3,7  6,4  4,8

overige vermogensoverdrachten  0  0  0,1  0  0

- totaal apparaatskosten 26,6 29,4 31,9 36,6 37,4
Bron: administratie dienst OWM/OW gemeente Haarlemmermeer
*) Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de economische categorieën reserveringen, interne verrekeningen

en verrekeningen tussen diensten hier buiten beschouwing zijn gebleven.
**) Kosten van externe adviseurs, e.d., zijn opgenomen onder de post overige goederen en diensten.



92

Tabel VII.B.2 Ontwikkeling opbrengsten (excl. gemeentelijke bijdrage/subsidie)
en totale apparaatskosten en enkele onderdelen daarvan bij de
Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer in de periode 1991 -
1995; nominale bedragen; alle bedragen x ƒ 1 miljoen

 1991  1992  1993  1994  1995*)

- baten

diverse opbrengsten  0,319  0,432  0,503  0,655  0,798

- lasten

personeelskosten, incl. uitzendkrachten, e.d.  2,235  2,448  2,645  2,843  3,113

huur gebouwen (incl. belast. en verzekering), af-  0,817  0,899  0,993  1,158  1,319
schrijving en rente

media (aankoop boeken, tijdschriften, videoban-  0,565  0,633  0,653  0,645  0,737
den, e.d.)

overige kosten (automatisering, onderhoud, ener-  0,401  0,449  0,474  0,650  0,836
gie, vervoer, administratie, promotie, e.d.)

- totaal lasten**)  4,018  4,429  4,766  5,296  6,005
Bron: administratie dienst WOC/Openbare Bibliotheek; jaarrekening WOC 1991; jaarrekening Openbare

Bibliotheek Haarlemmermeer 1994 en 1995
*) In verband met de externe verzelfstandiging zijn de gegevens voor 1995 niet geheel vergelijkbaar met die

voor de jaren 1991-1994. Zo namen de personeelskosten toe vanwege een verandering in de werkgevers-
lasten, die optrad omdat de werknemers niet langer gemeente-ambtenaar waren. Daarnaast ging
bijvoorbeeld de post huren in 1995 een groot deel van de lasten omvatten, die voorheen werden geboekt
onder rente en afschrijvingen (door de verzelfstandiging ontstond vanaf 1995 voor de meeste gebouwen een
formele huurdersrelatie met de gemeente, waarbij in de huursom in principe alle lasten van de verhuurder
waren verrekend). De lasten voor 1995 omvatten ook een deel van de bedragen, die tot 1994 deel
uitmaakten van de interne verrekeningen. De opbrengsten namen in 1995 vooral toe, doordat de
opbrengsten van onderverhuur van ruimtes nu direct ten goede kwamen van de Openbare Bibliotheek.

**) De interne verrekeningen en verrekeningen met takken van dienst zijn in de periode 1991-1994 buiten
beschouwing gelaten.
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Bijlage VIII.A Werkwijze onderzoek provincie Groningen

Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de werkwijze tijdens het onderzoek bij de
provincie Groningen.
  Het onderzoek ten behoeve van de in dit onderzoeksverslag geschetste ontwikkelingen bij
twee organisatie-onderdelen van de provincie Groningen, vond vrijwel volledig plaats in
de periode maart t/m augustus 1996. Als contactpersoon binnen de provincie fungeerde
mevrouw A.A. Hummelen, intern organisatie-adviseur bij de centrale Afdeling Personeel,
Organisatie en Informatie. Voor de goede orde moet er hier op worden gewezen, dat de
onderzoeker in de periode 1988-1991 werkzaam was bij de provincie Groningen. Hij was
daar destijds niet rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en realisatie van de reorgani-
satie van 1989/1990. Maar aan het begin van het onderzoek, in maart 1995, was dus enige
basiskennis aanwezig omtrent enkele aspecten van de provinciale organisatie en de in 1990
afgesloten reorganisatie.
  Het onderzoek bestond onder meer uit het ter plaatse doornemen van diverse archiefmap-
pen, die stukken bevatten met betrekking tot onder meer de reorganisatie van 1989/1990,
de kerntakendiscussie, het project planning en control en het uitbesteden/ verzelfstandigen
van technische ingenieursdiensten. Het archief bevatte vooral interne nota's, interne en
externe rapporten en de voor het College van GS en Provinciale Staten opgestelde stukken,
waaronder de Statenvoordrachten. Tevens werd gebruik gemaakt van de door financieel-
economische functionarissen bij DWK en ZPG bijgehouden archiefmappen met betrekking
tot de financieel-economische sturing van de eigen organisatie-eenheid, waaronder notities,
interne vergaderstukken, e.d. Daarnaast werden nog verscheidene andere, door
betrokkenen binnen de centrale afdeling financiën en de onderzochte organisatie-onderde-
len van belang geachte interne en externe onderzoeksrapporten, notities, e.d., beschikbaar
gesteld. Voorzover beschikbaar, werden bijvoorbeeld ook diverse begrotingsstukken,
tussentijdse rapportages, jaarrekeningen en jaarverslagen doorgenomen van de provincie
Groningen en de diensten DWK en ZPG.
  Op deze wijze werd een beeld verkregen van de op papier vastgelegde gegevens omtrent
de in 1990 en 1996 afgesloten reorganisaties, alsmede van het verzelfstandigingsproces bij
de twee nader beschouwde organisatie-onderdelen, de daarbij gehanteerde argumenten en
de effecten ervan.
  Daarnaast hebben diverse interviews en gesprekken plaatsgevonden met personen binnen
de provincie Groningen en de diensten DWK en ZPG. De formele interviews vonden
plaats met de volgende personen binnen de provincie Groningen:
- dhr. L.H. Bolhuis, staffunctionaris/voormalig hoofd Afdeling financiële en

algemene zaken van de Dienst beheer Wegen en Kanalen;
- dhr. T. van den Bout, directeur Dienst beheer Wegen en Kanalen;
- dhr. C.Jongsma, concerncontroller/hoofd centrale Afdeling financiën, onderdeel

van de Dienst Centrale Ondersteuning;
- dhr. L.P.A. van Kats, griffier provincie Groningen;
- dhr. B.E. Wijnand, dienstcontroller/staffunctionaris financieel-economische zaken

bij de dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen;
- dhr. C.W. Woldring, directeur dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.
  Voorafgaande aan het interview ontving de betrokken persoon een korte notitie, waarin
in enkele hoofdlijnen een schets werd gegeven van het gehele onderzoek en van de tijdens
het interview aan de orde te stellen onderwerpen. Voor elk interview werd op basis van
het onderzoeksprotocol een afzonderlijke vragenlijst opgesteld. Behalve de in deze lijst
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opgenomen vragen, kwamen soms ook spontaan andere onderwerpen aan de orde tijdens
de interviews. Tijdens de diverse interviews werden aantekeningen gemaakt, die werden
verwerkt tot een concept-verslag. Dit concept-verslag werd ter beoordeling toegezonden
aan de geïnterviewde, waarna zo nodig wijzigingen werden aangebracht. De op deze wijze
verkregen, definitieve verslagen zijn verwerkt in de in het onderzoeksverslag gegeven
analyses en beschrijvingen.
  Naast de formele interviews is op meer informele wijze gesproken met en informatie
verstrekt door meerdere medewerkers van de provincie Groningen. Hier kunnen in elk
geval de volgende personen worden genoemd:
- dhr. J.H. Dijksterhuis, plv. afdelingshoofd/senior beleidsmedewerker bij de

centrale Afdeling financiën, onderdeel van de Dienst Centrale Ondersteuning;
- dhr. J.A. Oosterling, senior beleidsmedewerker bij de centrale Afdeling financiën,

onderdeel van de Dienst Centrale Ondersteuning.
  Tevens bestond het onderzoek uit een analyse van de veranderingen, die plaatsvonden in
het financieel-economisch management van de provincie Groningen. Dit onderzoek vond
ten dele plaats in de vorm van een door twee studenten van de Economische faculteit van
de Rijksuniversiteit Groningen, de heren A.E. Kwint en G.J.R. Weevers, in de periode
april-juni 1996 uitgevoerde stage bij de provincie Groningen. Deze stage vond plaats op
basis van een tevoren door de onderzoeker opgezet raamwerk en werd begeleid door de
heren L.H. Bolhuis, J.H. Dijksterhuis, C. Jongsma, J.A. Oosterling en B.E. Wijnand,
alsmede de onderzoeker.
  Voor het onderzoek naar de veranderingen in het financieel-economisch management
werd gebruik gemaakt van vele, vooral in de periode 1988-1996 opgestelde documenten
op financieel-economisch gebied. Ook werden, onder meer door de stagiaires, ver-
scheidene gesprekken werden gevoerd met medewerkers van de provincie Groningen.
  De uit de diverse bronnen verkregen gegevens zijn verwerkt tot een concept-rapport over
de motieven voor en gevolgen van de verzelfstandigingen bij de provincie Groningen. Het
concept-rapport, of een bepaald deel ervan, is voorgelegd aan diverse betrokkenen binnen
de provincie Groningen. Nadat de concept-rapportage op enkele plaatsen werd gewijzigd
naar aanleiding van het door deze betrokkenen naar voren gebrachte commentaar, ontstond
de tekst zoals die is opgenomen in het afzonderlijk gepubliceerde, volledige onderzoeks-
verslag. Hoofdstuk VIII is een weergave van de hoofdlijnen van het volledige onderzoeks-
verslag.
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Bijlage VIII.B Apparaatskosten DWK en ZPG; nominale bedragen

Deze bijlage bevat voor enkele boekjaren de nominale kostenbedragen van de Dienst
beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie Groningen en de dienst Zuiveringsbe-
heer provincie Groningen (ZPG), dat wil zeggen de niet voor prijsstijgingen gecorrigeerde
gegevens van deze diensten.

Tabel VIII.B.1 Ontwikkeling totale apparaatskosten en enkele componenten
("economische kostencategorieën") daarin bij DWK in de periode
1991-1995; nominale bedragen; bedragen x ƒ 1 miljoen

economische kostencategorie 1991 1993 1995

salarissen en sociale lasten 19,5 20,5 20,7

aankoop van onroerende goederen

uitbestede investeringen  0,1

aankoop van duurzame roerende goederen  0,6  1,3  1,2

overige goederen en diensten  3,1  3,3  3,4

belastingen  0,1  0,1  0,1

inkomensoverdrachten

vermogensoverdrachten

rente

toe te rekenen rente/kapitaallasten/afschrijving  0,5  0,5  0,6

overige administratieve boekingen

- totaal apparaatskosten 23,8 25,8 26,0
Bron: bijlage J, kostenverdeelstaat, in Toelichting op de rekening van de Gedeputeerde Staten der provincie

Groningen wegens de provinciale uitkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1991, 1992, bijlage J
(kostenverdeelstaat), p. 161; Toelichting op de rekening over het dienstjaar 1993, 1994, bijlage J, p. 153;
Bijlagen bij de jaarrekening 1995 van de provincie Groningen, 1996, bijlage J1



96

Tabel VIII.B.2 Ontwikkeling kosten naar kostensoorten bij ZPG; 1989-1995;
nominale bedragen x ƒ 1 miljoen*)

kostencategorie   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995

personeelslasten  8,353  9,045  9,449 10,049 10,170 10,426 10,385

kapitaallasten 25,510 25,610 25,921 26,302 29,049 30,658 31,208

belastingen, e.d.  2,520  0,806  0,992  2,810  2,165  0,931  1,106

goederen/diensten  4,243  4,112  3,202  2,647
(excl. slibverw.)

aankoop/onderhoud 10,924 10,048  7,704  7,141  7,978 10,812 13,919

slibverwerking  2,046  2,222  2,924  3,220  4,739  6,625 10,014

overige lasten  1,469  0,080  0,172  0,525  0,647  0,021  0,096

- totaal 48,776 45,589 48,481 50,939 53,211 55,495 56,662
Bron: jaarrekeningen ZPG
*) In 1991 en 1995 werd bij het ZPG de indeling in kostencategorieën/kostensoorten gewijzigd. De in 1989

door het ZPG gekozen indeling in kostencategorieën sloot nog enigszins bij de provinciale Comptabiliteits-
voorschriften. In 1991 werd door ZPG gekozen voor een indeling in kostensoorten, die min of meer
vergelijkbaar werd geacht met de in het bedrijfsleven en bij waterschappen gekozen indeling. In de jaarreke-
ning 1995 werden de kostensoorten gepresenteerd volgens de indeling van de Comptabiliteitsvoorschriften
voor de waterschappen. De verschillende indelingen hadden met name consequenties voor de in de
categorieën goederen/diensten/aankoop/onderhoud geboekte lasten. De veranderingen hadden geen invloed
op de bedragen voor kapitaal- en personeelslasten.
  In de tabel zijn de kosten voor slibafvoer/-verwerking verwijderd uit de gegevens. Voor het verkrijgen van
een goed beeld van de "eigen" ZPG-activiteiten en -kosten, moeten de kosten van slibafvoer/-verwerking
uit de totale exploitatielasten worden verwijderd. De kosten van slibafvoer zijn sterk toegenomen ten
gevolge van rijksbeleid.
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Bijlage X.A De "systematische" aanpak ter bepaling van de steun voor
de stellingen en hypothesen

In paragraaf 1 van deze bijlage wordt een schets gegeven van de "systematische"
aanpak. Daarbij wordt ook enig commentaar geleverd op deze aanpak. Paragraaf
2 bevat, bij wijze van voorbeeld, voor twee hypothesen een concrete uitwerking
van de "systematische" aanpak. De in paragraaf 2 gegeven uitwerkingen vormen
een toevoeging aan de in paragraaf X.3 gegeven oordelen omtrent de steun die de
zes onderzochte, verzelfstandigde overheidsorganisaties bieden aan de op basis
van de neo-institutionele economie geformuleerde stellingen en hypothesen.
  De "systematische" aanpak zou ertoe kunnen leiden, dat de oordelen over de
mate waarin bepaalde factoren een rol spelen in een bepaalde organisatie,
concreter en preciezer kunnen (en moeten) worden weergegeven dan het geval is
bij de beschrijvende methode. De aanpak is nog onvolledig uitgewerkt. Bovendien
zijn, vanwege de aard van het onderzoek en de beschikbare gegevens, op dit
moment soms slechts vrij globale en misschien gedeeltelijk "intuïtieve" oordelen
mogelijk. Maar door naast de in paragraaf X.3 gegeven algemene, beschrijvende
werkwijze deze tweede aanpak te hanteren, kunnen de op basis van het onderzoek
te geven oordelen wellicht scherper worden gepresenteerd en daardoor beter
bediscussieerbaar worden gemaakt.

1. Beschrijving van en commentaar bij de "systematische" aanpak

1.1 Beschrijving van de "systematische" aanpak

Voor de "systematische" aanpak wordt gewerkt met de acht sturingsvormen,
oftewel de acht mates van verzelfstandiging, zoals die werden onderscheiden in
het in paragraaf II.3 geschetste "verzelfstandigingsspectrum".
  Aan de rangordeschaal voor de vormen van verzelfstandiging kan voor elke
stelling/hypothese waarbij de "systematische" aanpak te hanteren is, een tweede -
eveneens in acht stappen verdeelde schaal - worden gekoppeld. In die schaal
wordt aangegeven welke mate van verzelfstandiging voor een bepaalde organisatie
- volgens de desbetreffende hypothese en de eraan ten grondslag liggende theorie
- verwacht had mogen worden op basis van de intensiteit, waarmee het in die
hypothese aan de orde gestelde aspect zich in werkelijkheid voordeed (dat wil
zeggen: de "score" ten aanzien van het desbetreffende aspect).
  Benadrukt moet worden, dat de hier gehanteerde indeling in acht mates van
verzelfstandiging en de classificatie van organisaties in het "verzelfstandigings-
spectrum" een globaal karakter hebben. Rekening houdende met deze beper-
kingen, is het ten behoeve van de classificatie nodig zo concreet mogelijk aan te
geven, hoe in een bepaalde organisatie - en in vergelijking tot de andere onder-
zochte organisaties - de situatie was ten aanzien van de in een bepaalde hypothese
aan de orde gestelde, verklarende (of te verklaren) variabele. De aanpak



       Ook zou nagegaan kunnen worden, of het effect van een bepaalde verzelfstandiging51

globaal genomen overeenkomt met wat gezien de mate waarin de organisatie werd
verzelfstandigd mocht worden verwacht, of gewenst geacht werd. Vanuit de waarde die
de te verklaren variabele na de gerealiseerde verzelfstandiging heeft, wordt
dan dus "teruggerekend" naar een ("theoretische") mate van verzelfstandiging die
verwacht had mogen worden gezien de waargenomen waarde van de te verklaren
variabele. De "theoretische" mate van verzelfstandiging wordt vervolgens weer vergeleken
met de werkelijke mate van verzelfstandiging. In de praktijk is in dergelijke gevallen de
"systematische" aanpak wellicht moeilijk op enigszins nauwkeurige wijze te hanteren,
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noodzaakt kortom tot het nadenken over en concreet weergeven van de "score",
die een bepaalde organisatie moet krijgen ten aanzien van een bepaald aspect.
  Door in aanvulling op de beschrijvende beoordeling waar mogelijk te werken
met deze "systematische" aanpak, kan - wellicht vollediger dan enkel op basis van
woorden - een beeld worden verkregen van de steun die de onderzochte
verzelfstandigingen geven aan de op basis van de neo-institutionele theorie
geformuleerde stellingen en hypothesen. Vooral ook bij een min of meer verge-
lijkend case-onderzoek en met het oog op eventuele verdere theorie-ontwikkeling
op basis van het case-onderzoek, zou het zinvol kunnen zijn dat niet wordt vol-
staan met enkel de verbale weergave van de bevindingen van het onderzoek.
  Met behulp van de "systematische" aanpak kan een overzichtelijk beeld worden
gegeven van de mate, waarin voor de onderzochte organisaties geldt dat een
verdergaande mate van verzelfstandiging in alle gevallen betekent dat een bepaald
effect ook in sterkere mate optreedt. Hiertoe wordt in paragraaf 2 van deze bijlage
- voor twee hypothesen waar de "systematische" aanpak zinvol zou kunnen zijn -
een figuur gegeven, waarin de onderzochte organisaties van boven naar beneden
verticaal worden gerangschikt naar gelang hun mate van verzelfstandiging. De in
werkelijkheid het minst verzelfstandigde organisatie staat daarbij bovenaan,
terwijl de het sterkst verzelfstandigde organisatie onderaan wordt geplaatst. Bij
elke organisatie wordt vervolgens de "score" weergegeven ten aanzien van het in
een bepaalde hypothese aan de orde gestelde aspect (dat wil zeggen, de mate van
verzelfstandiging die mocht worden verwacht op basis van de mate waarin het
desbetreffende aspect zich voordeed bij een bepaalde organisatie). Als een verder-
gaande mate van verzelfstandiging steeds gepaard zou gaan met een hogere
"score" ten aanzien van de in een hypothese aan de orde gestelde te verklaren
variabele, dan zouden de "scores" in de figuur een diagonaal van linksboven naar
rechtsonder verlopend patroon moeten vertonen.
  Zoals in paragraaf X.2 werd aangegeven, zou de "systematische" aanpak ook in
de praktijk bruikbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij een kritische
beschouwing van voorgenomen of te realiseren verzelfstandigingen. Daartoe kan
dan bijvoorbeeld worden nagegaan, of de werkelijke (voorgenomen) mate van
verzelfstandiging van een organisatie aansluit bij de waarde, die de verklarende
variabele bij die organisatie heeft (deze waarde is dan bepalend voor de
"theoretische" mate van verzelfstandiging).51



omdat het "terugrekenen" vanuit een bepaalde waarde van de te verklaren variabele naar
een bepaalde mate van verzelfstandiging, extra complicaties zou kunnen oproepen. Met
name bij de hypothesen 11 t/m 15 zouden zich dergelijke complicaties kunnen voordoen.
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  Ter toelichting wordt in figuur 1 een voorbeeld gegeven van de "systematische"
aanpak. De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) kreeg in 1994 met de verder-
gaande verzelfstandiging de positie van zelfstandig bestuursorgaan. Op grond van
de werkelijke mate van verzelfstandiging krijgt deze organisatie een plaats "5" in
het "verzelfstandigingsspectrum" toebedeeld (zie ook paragraaf II.3.3). In figuur
1 is in regel B, "werkelijke mate van verzelfstandiging", dan ook een rondje (O)
geplaatst onder kolom 5. Vervolgens wordt nagegaan, welke mate van
verzelfstandiging voor de IB-Groep verwacht had mogen worden op basis van uit-
sluitend het in hypothese 7 aan de orde gestelde aspect "specificiteit" (zie kruisje -
X - op regel A van figuur 1). In het geval van hypothese 7 is de mate van speci-
ficiteit de verklarende variabele.

Figuur 1. Op basis van een hypothese verwachte en de werkelijke mate van
verzelfstandiging van een onderzochte organisatie

sturingsvormen

organi- hypothese/ 1 2 3 4 5 6 7 8
satie werkelijk

IB-Groep A: volgens hypothese 7 X
("specificiteit")

B: werkelijke mate van O
verzelfstandiging

Toelichting: 1 = centrale sturing; 2 = zelfbeheer; 3 = contractmanagement; 4 = agentschap, e.d.;
5 = zelfstandig bestuursorgaan, stichting, e.d.; 6 = overheids-nv; 7 = uitbesteding/privatisering; 8
= afstoten

In hoofdstuk VI werd aangegeven dat met name gezien de specifieke automati-
seringsapparatuur en -programmatuur, voor de IB-Groep gesproken mocht
worden van een hoge mate van specificiteit. Op basis van hypothese 7 (en de
eraan ten grondslag liggende transactiekostentheorie van Williamson) zou bij een
sterke mate van specificiteit wellicht een "score" 1 (dat wil zeggen: centrale
sturing) verwacht worden en in elk geval zeker geen vorm van externe verzelf-
standiging. De hypothese en de bijbehorende economische theorie geven dus aan,
dat gezien de intensiteit waarmee het aspect specificiteit zich voordeed bij de IB-
Groep, een minder vergaande vorm verzelfstandiging verwacht had mogen
worden dan de vorm waarvoor in werkelijkheid werd gekozen.
  Naast de beschrijvende analyse geeft de in de "systematische aanpak" naar voren
komende afwijking tussen de werkelijke score en de toegekende "verwachte



       Hierbij moet in het oog worden gehouden dat er natuurlijk valt te discussiëren over52

de vraag, of de apparatuur en programmatuur van de IB-Groep zo specifiek zijn, dat deze
een "score" 1 krijgt toebedeeld (dat wil zeggen: geacht wordt te behoren tot de categorie
activa met de hoogste mate van specificiteit). In de eerste plaats moeten dan, strikt
genomen, de acht te onderscheiden mates van specificiteit nauwkeurig worden
gedefinieerd (waarbij ook de grenzen helder zijn). Bovendien moet op een gedegen wijze
een oordeel worden geveld over alle relevante activa en kennis van de IB-Groep.
  Op basis van de praktijk van de IB-Groep (op kortere termijn monopolist ten aanzien van
de bestaande activiteiten) en de transactiekostentheorie van Williamson, is hier gekozen
voor de in figuur 1 gegeven classificatie. Behalve over de oordelen van de onderzoeker,
zou de "systematische aanpak" tevens een kritische discussie kunnen bevorderen over de
mate van concretiseerbaarheid van de in de neo-institutionele theorie gehanteerde
begrippen.
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score", een indruk van de mate waarin de praktijk van de IB-Groep steun geeft
aan het in hypothese 7 gestelde.52

  Naarmate de werkelijke score voor een bepaalde organisatie sterker afwijkt van
de verwachte score, geeft de desbetreffende organisatie minder steun aan de
hypothese. Uiteindelijk is het belangrijk dat de "scores" van de zes onderzochte
organisaties gezamenlijk worden bekeken, om een indruk te krijgen van de steun
die het onderzoek geeft aan een bepaalde hypothese. Omdat de minst verzelf-
standigde organisatie linksbovenaan is geplaatst zou, als alle zes organisaties
volledige steun zouden geven aan een hypothese, een diagonaal van linksboven
naar rechtsonder verlopend patroon van X-en en O's ontstaan.

1.2 Enig commentaar bij de "systematische" aanpak

De "systematische" aanpak is op dit moment onvolledig uitgewerkt. Bij de acht
sturingsvormen die in het "verzelfstandigingsspectrum" worden onderscheiden,
kan niet worden gesproken van geheel eenduidige classificaties. De grenzen
tussen de sturingsvormen zijn niet nauwkeurig gedefinieerd. Bovendien is
verzelfstandiging van overheidsorganisaties een verschijnsel dat meerdere
"dimensies" heeft (economisch, juridisch, e.d.). Niet elke invalshoek hoeft te
leiden tot een gelijkluidend oordeel over de mate van verzelfstandiging. Hier is
vooral de economische invalshoek gehanteerd (met aandacht voor aspecten als de
gekozen organisatiestructuur, vrijheid van het management ten aanzien van
produktie of klantengroepen en vrijheden op personeel en financieel-economisch
gebied). Ten dele is de economische invalshoek gecombineerd met de juridische
invalshoek (vooral bij het onderscheid interne/externe verzelfstandiging).
  Het globale karakter van de indeling in acht stappen geldt bij bijvoorbeeld de
stellingen/hypothesen 2 t/m 10 in nog sterkere mate voor de schaal, waarin wordt
aangegeven welke positie een bepaalde organisatie inneemt ten aanzien van de in
een bepaalde hypothese aan de orde zijnde verklarende variabele. Er is niet



       In principe zou ook gewerkt kunnen worden met een schaal, die bijvoorbeeld slechts53

2 posities kent (bijvoorbeeld 1 voor centrale sturing en vormen van interne verzelfstandi-
ging en 2 voor alle vormen van externe verzelfstandiging), of eventueel 3 of 4 (als tussen
de twee uitersten van de schaal één of twee tussenvormen worden onderscheiden). N.P.
Mol stelde in een commentaar tijdens een seminar op 4 oktober 1996 over de transactie-
kostentheorie, georganiseerd door de vakgroep Organisatie en Financiën van de Faculteit
Bestuurskunde van Universiteit Twente, dat - gezien ook het globale karakter van de neo-
institutionele theorieën - een dergelijke aanpak wellicht te prefereren is boven de hier
gekozen, meer fijnmazige indeling.
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nauwkeurig gedefinieerd welke waarde ("intensiteit") van de verklarende
variabele samengaat met een bepaalde vorm van verzelfstandiging.
  De beperking van de globale schalen kan enigszins worden ondervangen door
een bepaalde "score" steeds mede te bezien in relatie tot de direct aangrenzende
hogere en/of lagere "scores". Zo zou bijvoorbeeld een score van 4 ten aanzien
van een bepaald aspect, kunnen worden opgevat als een score in het gebied van
3 t/m 5, met een "accent" bij 4. In de precieze waarde die wordt toegekend,
kunnen subjectieve elementen een rol spelen.53

  Als zou worden gewerkt met een schaal met een beperkt aantal posities komen
wellicht alleen zeer grote - en daardoor werkelijk belangrijke? - verschillen tussen
de werkelijke en de verwachte mate van verzelfstandiging tot uiting. Problemen
met betrekking tot de precieze classificatie van een bepaalde organisatie zullen
zich waarschijnlijk ook minder voordoen. In dit verband kan nog worden
opgemerkt, dat het niet uitgesloten is dat op basis van neo-institutionele theorieën
in feite helemaal geen gedetailleerdere uitspraken zijn te doen omtrent de voor
bepaalde overheidsactiviteiten te kiezen sturingsvorm.
  Een beperking van een aanpak waarin slechts enkele vormen van verzelfstandi-
ging worden onderscheiden, is dat in werkelijkheid vele verschillende sturings-
vormen bestaan; ook veel meer dan de acht in het "verzelfstandigingsspectrum"
onderscheiden vormen. Om de praktische, verklarende waarde van de theorie te
vergroten, zou de theorie hier enigszins bij moeten aansluiten. Eventuele
problemen en subjectieve elementen bij de beoordeling van een organisatie - moet
een positie 3 of 4 worden toegekend? - moeten daarbij op de koop toe worden
genomen. Dit hoeft geen ernstig bezwaar te zijn, als de keuze voor een bepaalde
"score" duidelijk is toegelicht. Bovendien kunnen andere onderzoekers vrij
eenvoudig nagaan, wat de consequentie voor het totale oordeel zou zijn van het
toekennen van een andere "score" aan een bepaalde organisatie.

2. Uitkomsten van de "systematische" aanpak bij twee hypothesen

In deze paragraaf worden twee voorbeelden gegeven van een uitwerking volgens
de "systematische" aanpak; het betreft de hypothesen 7 en 9. Om de achterlig-
gende redenering duidelijk te maken, worden eerst de voor de verschillende
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onderzochte organisaties gekozen classificaties kort toegelicht. Daarna volgt een
figuur met de plaatsing van de organisaties in het "verzelfstandigingsspectrum".

Hypothese 7: specificiteit

Bij de bespreking van hypothese 7 in paragraaf X.3 werd aangegeven, dat aan het
begrip specificiteit verschillende aspecten kunnen worden onderscheiden. Deze
verschillende aspecten samenvattend kan worden gesteld, dat de mate van
specificiteit bij de onderzochte organisaties sterk uiteenliep.
  Figuur 2 geeft weer voor welke positie in het "verzelfstandigingsspectrum" hier
voor de verschillende organisaties is gekozen. Deze posities zijn vooral bepaald
op basis van de mate van aanwezigheid van andere organisaties, die de taken van
de verzelfstandigde organisaties zouden kunnen overnemen. Vanwege de hoge
mate van specificiteit van de activiteiten en activa is aan de IB-Groep en ZPG de
positie 1 toegekend. Uitsluitend redenerend op basis van het aspect specificiteit,
zou dus verwacht mogen worden dat deze activiteiten geheel centraal werden
gestuurd. De werkelijke mate van verzelfstandiging van de IB-Groep en ZPG
week hiervan sterk af.
  Voor DWK, BOB en de uitvoerende activiteiten van OWM kan worden gesteld
dat de specificiteit gering was, gezien de bestaande commerciële alternatieven.
Hier zou gekozen kunnen worden voor een positie 7 in het "verzelfstandi-
gingsspectrum".
  Uitgaande van het aspect specificiteit zou voor zowel de Openbare Bibliotheek
als de niet-uitvoerende activiteiten van OWM (zoals uitwerken van plannen op
ruimtelijk gebied en houden van toezicht op de uitvoering ervan en de verstrek-
king van bouw- en milieuvergunningen), gedacht kunnen worden aan een positie
van 4 à 5 in het "verzelfstandigingsspectrum". Voor de gemeente Haarlem-
mermeer was het, zeker op de kortere termijn en mede gezien het feit dat het gaat
om een vrij omvangrijke gemeente, waarschijnlijk vrij moeilijk een vervangende
organisatie te vinden die de bibliotheekactiviteiten zou kunnen verrichten.
Daarom is hier uiteindelijk gekozen voor een positie 4.
  Bij OWM deden zich tussen de uiteenlopende niet-uitvoerende activiteiten
onderlinge verschillen voor in de mate van specificiteit. Zo is de mate van
specificiteit van bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen groter dan die van
de ontwikkeling van plannen voor nieuwe woonwijken (waarvoor bijvoorbeeld
een beroep kan worden gedaan op "raadgevende ingenieursbureaus"). Omdat het
uiteindelijk vooral ging om nuanceverschillen, is ervoor gekozen dergelijke
verschillen niet afzonderlijk weer te geven. Als "gemiddelde" is voor de niet-
uitvoerende activiteiten van OWM gekozen voor een positie 5.
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Figuur 2. Werkelijke mate van verzelfstandiging van de onderzochte
organisaties en de op basis van hypothese 7 te verwachten mate
van verzelfstandiging

sturingsvormen

organisatie hypothese/ 1 2 3 4 5 6 7 8
werkelijk

OWM A: volgens X x'
hypothese

B: werkelijk O o'

DWK A:hyp. X

B:werk. O

ZPG A:hyp. X

B:werk. O

Openb. Bibl. A:hyp. X

B:werk. O

IBG A:hyp. X

B:werk. O

BOB A:hyp. X

B:werk. O
Toelichting
A: mate van verzelfstandiging van de organisatie op basis van (uitsluitend) het aspect dat in

hypothese 7 aan de orde komt (dat wil zeggen: op basis van de verklarende variabele), aange-
duid met X

B: werkelijke mate van verzelfstandiging van een bepaalde organisatie, aangeduid met O
o'/x': classificatie van de strikt uitvoerende activiteiten van de dienst OWM te Haarlemmermeer

Figuur 2 geeft weer, dat er bij diverse organisaties aanzienlijke verschillen waren
tussen de op basis van de specificiteit te verwachten mate van verzelfstandiging en
de werkelijke mate van verzelfstandiging.
  De benadering met behulp van de "systematische" aanpak wordt hier nog kort
nader toegelicht.
  Als de werkelijke mate van verzelfstandiging bij elke organisatie ongeveer
overeen zou komen met de op basis van het aspect specificiteit verwachte mate
van verzelfstandiging - dat wil zeggen: als er veel steun zou zijn voor de
hypothese -, zou in figuur 2 een van linksboven naar rechtsonder verlopende
diagonaal van X-en en O's moeten verschijnen. In werkelijkheid staan de O's wel
op een diagonaal (omdat de in werkelijkheid het minst verzelfstandigde
organisatie linksboven is geplaatst en de organisaties vervolgens in oplopende
mate van verzelfstandiging zijn gerangschikt). Maar de X-en staan sterk verspreid



       Zonder dat sprake is van een statistische toetsing, zou bij een hypothese ter54

illustratie de mate van steun ook nog op getalsmatige wijze in beeld gebracht kunnen
worden. Daarvoor kan een eenvoudige, globale werkwijze worden gehanteerd. Voor elke
organisatie wordt nagegaan, hoeveel kolommen er liggen tussen de werkelijk voor een
bepaalde organisatie gekozen mate van verzelfstandiging en de "score" op basis van de
intensiteit, waarmee de betreffende verklarende variabele zich voordoet bij die organisatie.
Vanwege de globale werkwijze wordt een "score" op basis van de verklarende variabele
in een kolom naast de kolom waarvoor werd gekozen, niet gezien als een wezenlijke
afwijking.
  Deze werkwijze kan worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Bij hypothese 7
heeft DWK, als het gaat om de werkelijke mate van verzelfstandiging, een positie in kolom
3. Op basis van het aspect specificiteit werd voor DWK een "score" 7 verwacht. Het
rekenkundige verschil tussen de verwachte "score" van 7 en de werkelijke "score" van 3
bedraagt 4. Zou met dit verschil van 4 worden gewerkt, dan wordt geen rekening
gehouden met de overweging dat een "score" in een naastliggende kolom wordt
beschouwd als een niet wezenlijke afwijking. Tussen de werkelijke "score" en de
verwachte "score" liggen 3 kolommen; met dit verschil wordt verder gerekend. Voor
OWM (de strikt uitvoerende activiteiten hier buiten beschouwing latend) wordt zo een
verschil gevonden van 2 kolommen, terwijl de verschillen voor ZPG, de Openbare
Bibliotheek, de IB-Groep en BOB resp. 2, 0, 3 en 0 zijn. In totaliteit bedraagt dus bij
hypothese 7 de op deze wijze bepaalde getalsmatige afwijking, dat wil zeggen de som van
de bij de zes organisaties gevonden verschillen, 2+3+2+0+3+0=10 (de "gemiddelde"
afwijking bedraagt 10/6=circa 1,7). Vergelijking met de bij andere hypothesen in totaliteit
gevonden afwijkingen, kan bijdragen aan het verkrijgen van een indruk van de verschillen
in steun die de onderzochte organisaties geven aan de diverse hypothesen.
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in de figuur. Hieraan kan de conclusie worden verbonden, dat er geringe steun is
voor de hypothese. De waarde van de onafhankelijke, verklarende variabele,
verklaart hooguit een beperkt deel van de waarde van de afhankelijke, te
verklaren variabele.54

  Bij de "systematische" aanpak spelen interpretaties en subjectieve elementen een
rol, als het gaat om de plaatsing van de organisaties in het "verzelfstandi-
gingsspectrum". Zonder in statistische exercities te willen belanden - die zijn ook
niet mogelijk bij een case-onderzoek zoals dat hier werd verricht - kan ter
completering van het oordeel nog een "gevoeligheidsanalyse" worden gehanteerd.
Daarbij wordt nagegaan in hoeverre het totaalbeeld verandert, als de waarde van
de verklarende variabele één gradatie (dat wil zeggen: één kolom) naar links of
naar rechts verschuift. Er kan worden geconstateerd dat ook bij een enigszins
ander oordeel over de verwachte mate van verzelfstandiging - dat wil zeggen: als
de X-en waren geplaatst in de kolom links of rechts naast de nu gekozen kolom -,
bij diverse organisaties de werkelijke en de verwachte mates van verzelfstandiging
in het geheel niet bij elkaar zouden aansluiten. Ook in die situatie zou de steun
voor hypothese 7 gering zijn.

Hypothese 9: meetbaarheid activiteiten/produktie
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Vanwege de concreetheid en de meetbaarheid van de produkten van de onder-
zochte organisaties, de meer beleidsmatige activiteiten van OWM wellicht
uitgezonderd, was het relatief eenvoudig om afspraken te maken over de
hoeveelheden (en kwaliteit) van de te leveren produkten en de kostprijzen ervan.
In dergelijke gevallen mag een sterke mate van verzelfstandiging worden
verwacht, zo geeft de hypothese aan.

Figuur 3. Werkelijke mate van verzelfstandiging van de onderzochte
organisaties en de op basis van hypothese 9 te verwachten mate
van verzelfstandiging

sturingsvormen

organisatie hypothese/ 1 2 3 4 5 6 7 8
werkelijk

OWM A: volgens X x'
hypothese

B: werkelijk O o'

DWK A:hyp. X

B:werk. O

ZPG A:hyp. X

B:werk. O

Openb. Bibl. A:hyp. X

B:werk. O

IBG A:hyp. X

B:werk. O

BOB A:hyp. X

B:werk. O
Toelichting
A: mate van verzelfstandiging van de organisatie op basis van (uitsluitend) het aspect dat in

hypothese 9 aan de orde komt (dat wil zeggen: op basis van de verklarende variabele), aange-
duid met X

B: werkelijke mate van verzelfstandiging van een bepaalde organisatie, aangeduid met O
o'/x': classificatie van de strikt uitvoerende activiteiten van de dienst OWM te Haarlemmermeer

De beleidsmatige activiteiten van OWM vormen een uitzondering. Maar voor het
overige gaf een positie 7 in het in figuur 3 afgebeelde "verzelfstandigingsspec-
trum", waarschijnlijk een goed beeld van de mate van meetbaarheid van het
overgrote deel van de produktie en van de te verwachten mate van verzelfstan-
diging van de onderzochte organisaties (misschien had soms gekozen kunnen
worden voor positie 8, maar dan was er geen sprake meer van betrokkenheid van
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de voormalige moederorganisatie). Er is in dit geval nauwelijks spreiding in de
waarden van de verklarende variabele; er kan dus geen uitspraak worden gedaan
over de steun voor de hypothese.

3. Ter afsluiting

Met de in paragraaf 2 weergegeven voorbeelden wordt de aan de praktijk
gerelateerde toelichting van het gebruik van de "systematische" aanpak af-
gesloten. De voorbeelden geven een indruk van de wijze waarop de aanpak kan
worden gehanteerd. De "systematische" aanpak is nog onvolledig uitgewerkt. De
waarde ervan, zo nodig na verdere uitwerking, zou met name kunnen liggen in
het vaststellen van de positie van een organisatie in het "verzelfstandigingsspec-
trum" en het nader bepalen van de positie die een organisatie inneemt ten aanzien
van een bepaalde verklarende variabele. Zo ontstaat een beeld van de steun die de
verschillende organisaties geven aan een bepaalde hypothese. De posities die een
bepaalde organisatie heeft ten aanzien van de in de diverse hypothesen aan de
orde komende verklarende variabelen, zouden ook met elkaar vergeleken kunnen
worden. Verschillende variabelen zouden een verschillende mate van
verzelfstandiging van de desbetreffende organisatie kunnen suggereren. In dit
verband zou onder meer de vraag aan de orde kunnen komen, of aan elke
verklarende variabele een gelijk gewicht moet worden toegekend. Daarnaast zou
bijvoorbeeld nagegaan kunnen worden, in hoeverre eventuele verschillen in
posities ten aanzien van de diverse variabelen - dus verschillen in de gesugge-
reerde mate van verzelfstandiging - met elkaar te verenigen zijn, of zouden
moeten leiden tot bijsturing door politieke en/of ambtelijke bestuurders.


