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IX

Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift is een enorm karwei. Dat heb ik nu aan den
lijve ervaren. Maar in bepaalde opzichten is het een ongecompliceerd project. Je
komt problemen tegen, maar die moeten gewoon zo goed mogelijk worden
opgelost. Zo nodig bieden allerlei conventies op onderzoeksgebied en overleg met
vakbroeders en -zusters houvast.
  Maar dan die laatste bladzijden, het voorwoord. Het echte werk is gedaan. Moet
nu juist dat voorwoord niet iets extra's en origineels bieden, een geheel andere
toonzetting hebben? Het zou misschien moeten. Maar ik houd het toch vrij
gewoon en eenvoudig. Voor alles wat ik zou willen vertellen - en dat is heel veel,
zoals ook valt af te leiden uit de omvang van dit boek - is toch geen ruimte.
  Elk onderzoek kent vragen en beperkingen. Laat ik eerst iets zeggen over enkele
vragen die aan dit boek ten grondslag lagen. Vragen die bij me opkwamen in de
periode dat ik beleidsambtenaar en lid van een gemeenteraad was. Waarom
worden overheidsorganisaties verzelfstandigd? En waar leiden die verzelfstandi-
gingen toe? Wat verandert er precies en wordt de wereld er echt beter van?
  Dan de beperkingen, die hier in feite in combinatie met stille wensen worden
gepresenteerd. Uiteraard hoop ik dat mijn onderzoek en het verslag ervan in dit
boek als zinvol worden ervaren. Dat ze een nader licht werpen op het "hoe en
waarom?" van de verzelfstandiging van overheidsorganisaties; enigszins recht
doen aan de nuances van de theorie en de praktijk. Maar ik besef dat veel vertel-
len wat anders is dan iets te vertellen hebben. Ondanks nuttige inzichten die dit
verslag misschien biedt, geeft het hooguit ten dele antwoord op de door mij
gestelde vragen. Of eventueel toekomstig onderzoek een completer beeld ople-
vert, moet worden afgewacht. Een realiteit waar u en ik overigens niet onder
gebukt moeten gaan; zo is het ook nog wel weer.
  Laat ik de totstandkoming van dit proefschrift kort schetsen. In november 1991
trad ik in dienst bij de Economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
De vraagstelling voor dit proefschrift lag toen in elementaire vorm klaar. Vooral
vanaf het voorjaar van 1993 kreeg ik voor het onderzoek tijd beschikbaar. In het
midden van 1997 werd het afgerond.
  Iedereen die meewerkte aan het onderzoek dank ik hartelijk. Enkele personen en
instanties wil ik met name noemen. In de eerste plaats gaat het om de organisaties
waar ik onderzoek heb kunnen doen, te weten de Informatie Beheer Groep, de
provincie Groningen, de gemeente Haarlemmermeer en de Openbare Bibliotheek
te Haarlemmermeer. Vele medewerkers van deze organisaties verleenden op
ruimhartige en open wijze hun medewerking.
  Verder wil ik mijn vroegere collega's noemen. Bij de Afdeling financiën van de
provincie Groningen en in de gemeenteraad van Groningen deed ik veel kennis op
van de overheidssector. De collega's van het ETI-Groningen, hier nader te
benoemen in de persoon van Frans Groen, bezorgden me als net afgestudeerde
niet alleen een prettige werkomgeving, maar droegen ook veel onderzoekskennis



X

op me over. Daarnaast deed ik bij het ETI de eerste ervaringen met verzelfstan-
diging op.
  Hoewel ik geïnteresseerd ben in het verleden, wil ik me in mijn dank niet
beperken tot vroegere tijden. Mijn huidige collega's bij de vakgroep Finan-
ciering, belegging en accounting, de Economische faculteit in het algemeen en
elders, dank ik voor de goede werksfeer die zij de afgelopen jaren mede creëerden
en voor hun andere directe en indirecte bijdragen aan het onderzoek. Hier moet
ik uiteraard met name mijn promotors, Joop Bouma en Jan van Helden noemen,
die vele uren hebben besteed aan het kritisch doorlezen van concept-teksten en het
in een aangename en constructieve sfeer bespreken ervan. Zij zorgden er mede
voor dat ik bijna altijd met plezier aan dit proefschrift heb gewerkt. Voor Jan
geldt daarbij bovendien dat hij op het werk mijn (goede) buur is. Vele malen viel
ik bij hem binnen en fungeerde hij als luisterend oor en klankbord voor mijn
ingevingen en vragen.
  Daarnaast zeg ik de leden van de promotiecommissie dank voor hun inspan-
ningen. Dit geldt eveneens voor prof.dr. C.A. de Kam, die de concept-versies van
de hoofdstukken I en II van het proefschrift kritisch doornam. Pieter Kamminga
dank ik voor zijn bijdragen als student-assistent. Veel dank geldt ook de zes
stagiairs die hebben meegewerkt aan het onderzoek bij de verzelfstandigde
organisaties.
  Tegen het einde van dit voor- en dankwoord wil ik nog even teruggaan naar een
verder verleden. Familieleden, vrienden en bekenden hebben in de loop der jaren
bijgedragen aan de ontwikkeling van allerlei denkbeelden, vaardigheden en
karaktertrekken, die de inhoud van dit proefschrift mede hebben bepaald. Al lijkt
dat misschien uit de tijd, de stimulerende invloed van verschillende onderwijzers,
leraren en docenten wil ik eveneens noemen. Hun betekenis is niet altijd precies
aan te geven, maar mag niet worden onderschat.
  Mijn vrouw Grytsje van der Meer dank ik voor de ruimte die ze me gaf om dit
veel energie vergende onderzoek te doen, ondanks het feit dat thuis de drukte
toenam vanwege de verblijdende komst van Bert en Lidwien. U ziet, er zijn veel
mensen te bedanken. Maar ik moet hier toch vooral mijn moeder en wijlen mijn
vader noemen, die me veel hebben geleerd en steeds hebben gestimuleerd in mijn
bezigheden.
  Hier wil ik het in dit voorwoord bij laten. Rest mij nog slechts de wens uit te
spreken, dat het lezen van de soms lange betogen en taaie redeneringen in dit
boek u stof tot overdenken geeft. Uiteraard houd ik me aanbevolen voor eventuele
vragen, opmerkingen of suggesties die tijdens het lezen bij u opkomen.

Henk ter Bogt         Groningen, oktober 1997
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Het gesprek

Zou het niet beter gaan als de overheid er zich minder mee bemoeide? Of als de
overheid op z'n minst anders werd georganiseerd, de medewerkers eens wat meer
ruimte voor eigen initiatief liet, minder hiërarchisch werkte? Maar ach, als je de
overheid anders organiseert, verandert er dan echt wat? Willen politici bijvoor-
beeld wel iets uit handen geven? En de burgers, wat willen die eigenlijk: een
overheid die waf zegt als ze commanderen en afdruipt naar de mand als baasje
haar even niet wil zien? Wat functioneert beter: de overheid of een particulier be-
drijf? En waarom is dat zo? Weet jij als econooom daar een zinnig antwoord op
te geven? Of waai je ook maar met de wind mee, net zoals de meeste politici?
  Oh, daar is de wethouder. Ik moet hem even hebben; iets belangrijks. Amuseer
je verder.
  Maar het was mooi geweest; het feestje was voor mij voorbij. Er was veel werk
aan de winkel.

I. Verantwoording en achtergronden van het onderzoek

I.1 Inleiding - Elk spel heeft zijn eigen regels

Vragen omtrent het functioneren van de overheid laten zich gemakkelijk stellen.
En worden waarschijnlijk ook regelmatig en graag gesteld. Misschien hebben de
vragenstellers in hun achterhoofd zelfs de antwoorden al paraat.
  Als het gaat om de taken die een overheid moet uitvoeren, of de wijze waarop
dat moet gebeuren, ligt het, zoals zo vaak in het leven, waarschijnlijk allemaal
niet zo eenvoudig. Onderzoek van theorie en praktijk hoeft niet het verlossende
antwoord te brengen. Maar misschien kunnen zo argumenten worden opgespoord
en tegen elkaar worden afgewogen.
  Zonder in dit inleidende hoofdstuk al uitgebreid in te gaan op de achtergronden
en de inhoud van het onderzoek, kan er in enkele woorden iets over worden
gezegd. In de jaren zestig en zeventig nam in verscheidene, zogenaamde Westerse
landen, waaronder Nederland, de invloed van de overheid op de economie toe,
terwijl de omvang van de overheidssector groeide. Vooral sinds circa 1980
ontstond in Nederland meer aandacht voor de economische effecten van
overheidsactiviteiten en de in de overheidssector gehanteerde organisatiestructu-
ren. Ook was er een toenemende belangstelling voor de mogelijke gevolgen die
allerlei wet- en regelgeving zou kunnen hebben op de economische ontwikkeling
van een land. In feite kwam in de jaren tachtig en begin jaren negentig de politie-
ke discussie veelal neer op de vraag welke schadelijke gevolgen de economische
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ontwikkeling ondervond van een overmaat aan regelgeving en overheidsacti-
viteiten. Bovendien werden een starre hiërarchie en bureaucratie binnen over-
heidsorganisaties en het afschuiven van verantwoordelijkheden, dikwijls gezien
als funest voor de efficiëntie van de overheid.
  Dergelijke ontwikkelingen kunnen worden bezien tegen de achtergrond van de
Westerse economieën die, eenvoudig gezegd, eind jaren zeventig en begin jaren
tachtig veelal kampten met relatief hoge inflatie, oplopende overheidstekorten en
een stagnerende economische groei. Mede vanwege een toegenomen "openheid"
in de samenleving en geluiden over soms matig functionerende overheidsorganisa-
ties, kwam in bijvoorbeeld media en onder burgers de vraag aan de orde of de
overheid wel voldoende waar voor haar geld leverde. Wellicht werd de discussie
over de rol van de overheid nog versterkt door de "val" van het zogenaamde
Oostblok in 1989. Ook de Europese eenwording zou een rol gespeeld kunnen
hebben. Zo zou het door deze eenwording gemakkelijker kunnen worden, bedrij-
ven te verplaatsen naar andere landen, waar bijvoorbeeld minder strenge re-
gelgeving geldt. Bovendien kan worden gewezen op de te vormen Europese
Monetaire Unie, die een meer gelijkmatige ontwikkeling van de betrokken
economieën nodig maakt.
  De precieze economische gevolgen van het overheidsoptreden waren misschien
niet duidelijk. Maar in discussies kwam al gauw de overtuiging boven dat de
overheid anders moest worden georganiseerd, "een stapje terug moest doen" en
meer "ruimte aan de markt" moest laten. Door minder hiërarchische organisa-
tiestructuren in te voeren en ambtenaren meer bevoegdheden te geven, zou de
efficiëntie van de overheid toenemen. Minder regels en overheidsactiviteiten
zouden leiden tot meer flexibiliteit in de samenleving en de economie en tot meer
ruimte voor particuliere initiatieven. Dat zou gunstig kunnen zijn voor bijvoor-
beeld de internationale concurrentiepositie van Nederland, de economische groei
en de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Deze, in een volgend hoofdstuk
breder te schetsen ontwikkeling, leek voor Nederland het voorlopige einde in te
luiden van een periode van sterke groei van de activiteiten en de economische rol
van de overheid.
  Rond het midden van de jaren negentig trad in Nederland op bestuurlijk niveau
alweer een zekere kentering op in de meningen over de rol van de overheid. De
betekenis hiervan laat zich nog niet bepalen. Op de achtergronden ervan wordt
ook niet nader ingegaan. Maar er kwamen geluiden op over bijvoorbeeld de
noodzaak van een "sterke overheid" en de nadelige gevolgen van meer marktwer-
king. De daadwerkelijke uitvoering van deze studie vond plaats in de periode van
begin 1993 tot medio 1997; wellicht draagt ze dus sporen van beide bewegingen
van de slinger.
  In politieke discussies kunnen ideologie en "geloof", al dan niet nadrukkelijk
gehanteerd, een belangrijke rol spelen. Toch hoefden politici hun argumentaties
voor een anders georganiseerde en "terugtredende" overheid niet zelf te ontwikke-
len. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden hadden, soms misschien mede
gebaseerd op overwegingen van "geloof", al denkbeelden gepresenteerd over de
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effecten van regelgeving en overheidsactiviteiten en over mogelijkheden tot
verbetering van het functioneren van de overheid. De wetenschap kon dus een
zekere rationalisatie bieden aan het politieke handelen (zie ook Bailey, 1995, pp.
13-14).
  Bij die wetenschappelijke bijdragen ging het voor een aanzienlijk deel om
theoretische denkramen, die niet in de praktijk waren getoetst. Met het in de
praktijk doorvoeren van onder meer decentralisatie, "deregulering" en "privati-
sering", kwam daar vanaf circa 1980 verandering in. De in de theorie ontwik-
kelde denkbeelden werden op experimentele wijze toegepast in de praktijk. De
precieze effecten van dergelijke veranderingen zijn soms moeilijk vast te stellen.
Veelal komen de effecten pas na enkele jaren volledig tot uiting, waardoor het
moeilijk is ze te scheiden van de effecten van andere invloeden die in die periode
optraden.
  Ondanks voorzienbare complicaties is het van belang om door middel van
onderzoek na te gaan, wat de effecten (kunnen) zijn van bepaalde wijzes van
organiseren van overheidsactiviteiten en van wijzigingen hierin. Hierdoor kan
tevens inzicht ontstaan in de achtergronden van bepaalde ontwikkelingen. Derge-
lijk onderzoek kan steun bieden bij de besluitvorming in overheidsorganisaties, de
ontwikkeling van de wetenschappelijke theorie en het uitwerken van toekomstig
overheidsbeleid.

Bij dit alles gaat het er uiteraard niet om te komen tot een oordeel over de vraag
wie beter en nuttiger is voor de samenleving: de wetenschapper, in het bijzonder
de econoom, of de politicus. Of misschien nog weer andere groepen personen.
Voor een enigszins onbevangen beschouwing van de bezigheden van de diverse
groepen, die elkaar ten dele kunnen overlappen, lijkt het wel van belang te
beseffen dat elk spel zijn eigen regels heeft.

I.2 Een beknopte schets van de opzet van het onderzoek

In paragraaf I.1 kwamen tussen de regels door al enkele belangrijke motieven
voor het starten van het voorliggende onderzoek naar voren, te weten:
- de vooral sinds het midden van de jaren tachtig in Nederlandse overheids-

organisaties te signaleren tendensen tot decentralisatie, privatisering en
deregulering;

- de wens inzicht te verkrijgen in de argumenten voor in Nederland doorge-
voerde veranderingen in de organisatiestructuur van overheden en de door
overheden uitgevoerde activiteiten, alsmede in de effecten, die dergelijke
veranderingen hebben voor de financieel-economische besturing en het
economisch functioneren van de betrokken organisaties. 

  In deze studie is de aandacht gericht op de zogenaamde verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Verzelfstandiging houdt in dat de organisatiestructuur van
een overheid verandert, waarbij bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkhe-



       Naast economische efficiëntie zou bijvoorbeeld politieke efficiëntie kunnen worden1

onderscheiden; zie ook paragraaf III.1.

       Cooley stelde dat het individu zowel oorzaak als gevolg is van een institutie:2

instituties ontstaan als gevolg van menselijke handelingen en gedragspatronen, geven
kaders aan voor de gedragingen en denkbeelden van individuen en kunnen bewust of
onbewust worden aangepast als gevolg van veranderingen in de denkbeelden en gedra-
gingen van (groepen van) individuen (Cooley, 1956, pp. 313-315).
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den worden gedecentraliseerd. Decentralisatie houdt hier in dat bevoegdheden en
verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie, of zelfs buiten de
organisatie komen te liggen. Verzelfstandiging van een overheidsorganisatie
betekent in algemene zin gesproken, dat in bepaalde opzichten de directe invloed
van het politieke bestuur op een bepaalde overheidsactiviteit afneemt (zie ook
Kuiper, 1992, p. 33 en De Ridder en Scheltema, 1993, p. 65). Wellicht is het
streven naar een zekere verzakelijking in de verhouding tussen de verzelfstandig-
de organisatie en de moederorganisatie - bijvoorbeeld concretere afspraken over
de activiteiten of produktie-omvang en de kosten ervan en een beoordeling van
werkelijk gerealiseerde prestaties - een belangrijk aspect bij veel Nederlandse
verzelfstandigingen.
  Zoals in paragraaf II.3 nader wordt toegelicht, kan bij verzelfstandiging onder-
scheid worden gemaakt tussen interne en externe verzelfstandiging. In het kort
gezegd, neemt bij interne verzelfstandiging op bepaalde gebieden de vrijheid van
beheer toe, maar blijft de verzelfstandigde organisatie deel uitmaken van de
"overkoepelende" overheidsorganisatie. Externe verzelfstandiging houdt in dat
bepaalde taken voortaan worden uitgevoerd door een juridisch verzelfstandigde
eenheid buiten de oorspronkelijke, overkoepelende overheidsorganisatie.
  Voor wat betreft het praktijkonderzoek komen in deze studie enkele gevallen van
verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties aan de orde. Bovendien
beperkt de aandacht zich in het onderzoek tot een benadering vanuit de economi-
sche wetenschap en wel met name vanuit die delen van de economie, die aandacht
besteden aan het sturen en beheersen van de activiteiten van een organisatie.
  De belangrijkste onderdelen van deze studie worden nu in enkele grote lijnen ge-
schetst. Binnen de economische wetenschap gaat de zogenaamde neo-institutionele
economie in op de wisselwerking tussen economische efficiëntie en de regel- en
vormgeving waarbinnen een organisatie functioneert.  Deze regel- en vormgeving1

kunnen worden aangeduid als de instituties. Hierbij kan het gaan om de formele
regels en instituties (zoals wetten, de opzet van het openbare bestuur, de inrich-
ting van de rechtelijke macht, of een bepaalde organisatievorm), maar ook om
allerlei normen en waarden die bestaan in een samenleving, of groepen daarbin-
nen. Indien op een voldoende hoog niveau beschouwd, omvat het begrip organisa-
tie een gehele samenleving en richt de neo-institutionele economie zich op de
wisselwerking tussen economische ontwikkeling en de regel- en vormgeving van
die samenleving.2
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  Het gaat bij instituties dus om allerlei formele en informele maatschappelijke
regels, waardoor de onzekerheid in de samenleving afneemt en het gedrag van
individuen en organisaties voorspelbaarder en stabieler wordt (Knudsen, 1993, p.
269). Het begrip instituties heeft betrekking op zowel de institutionele omgeving
(zoals wetten, normen en waarden), als de institutionele organisatievormen (zoals
politieke partijen, overheden, bedrijven en verenigingen) die binnen die instituti-
onele omgeving ontstaan (Ferguson en Ferguson, 1994, p. 7). Scott (1995, p. 33)
geeft de volgende, meer formele omschrijving van het begrip institutie: Instituties
bestaan uit de cognitieve, normatieve en regulerende structuren en activiteiten,
die een stabiele basis en betekenis geven aan het sociale gedrag. Instituties komen
op meerdere manieren tot uiting - via culturen, structuren en gewoontes - en zijn
werkzaam op verschillende niveaus in de samenleving.
  De door Scott gegeven omschrijving van het begrip institutie kan worden
gehanteerd binnen de neo-institutionele economie, maar ook bij institutionele en
neo-institutionele invalshoeken zoals die tot ontwikkeling kwamen in andere
wetenschappelijke disciplines, zoals de sociologie, politicologie en bestuurskunde.
De neo-institutionele economie, de belangrijkste invalshoek in deze studie, kan in
feite worden gezien als een onderdeel van een bredere stroom aan - onderling
uiteenlopende - neo-institutionele denkbeelden, zoals die sinds circa 1970 tot
ontwikkeling kwam. Zonder daar nu nader op in te gaan, kan worden opgemerkt
dat de neo-institutionele denkbeelden ten dele aansloten bij institutionele denk-
beelden, zoals die werden ontwikkeld in ruwweg de periode 1900 - 1940 (zie
Scott, 1995, pp. 1-17 en 59).
  De mogelijke wisselwerking tussen (economische en organisatorische) instituties
en economische ontwikkeling kan worden toegelicht aan de hand van een vereen-
voudigd voorbeeld. Stel dat de politieke leiding van een gemeente de prestaties
van de reinigingsdienst analyseert en vergelijkt met die van andere gemeentelijke
en particuliere organisaties, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van
burgers over tarieven voor het ophalen van huisvuil. Veronderstel vervolgens dat
de politieke leiding daardoor de overtuiging krijgt, dat de voor de reinigings-
dienst gehanteerde organisatievorm (een "institutie") in de huidige situatie niet
meer efficiënt werkt. De te geringe efficiëntie komt tot uitdrukking in relatief
hoge kosten per eenheid produkt, bijvoorbeeld per ton opgehaald huisvuil. Als de
onderzochte reinigingsdienst duurder produceert dan andere, vergelijkbare
vuilnisophaaldiensten, kan dat op den duur een bedreiging vormen voor het
voortbestaan van de dienst. Dat kan er dan ook toe leiden dat de vormgeving van
de reinigingsdienst wordt gewijzigd, in de hoop dat de organisatie daardoor
efficiënter gaat functioneren. De reinigingsdienst kan bijvoorbeeld een zelfstandi-
ge positie binnen de gemeentelijke organisatie krijgen, waardoor de directie meer
dan tot dan toe zelfstandig bepaalde beslissingen kan nemen over de inzet van
mensen en materieel. Omdat nu, vanwege de zelfstandige positie, minder overleg
met andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie nodig is, kan bijvoor-
beeld sneller worden gereageerd op ontwikkelingen die voor de reinigingsdienst
van belang zijn.
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  Schematisch weergegeven is de gang van zaken in dit voorbeeld als volgt: een
economische analyse geeft aan dat een bepaalde institutie inefficiënt is, in reactie
hierop worden de instituties veranderd (bijvoorbeeld: de directe politieke invloed
vermindert, er wordt een andere organisatievorm gekozen), waardoor vervolgens
de economie weer wordt beïnvloed (er wordt efficiënter gewerkt). Aldus beïnvloe-
den institutie en economische prestatie elkaar dus over en weer.
  Maar een aanpassing van de organisatiestructuur is slechts één van de middelen
die gehanteerd kunnen worden om de economische efficiëntie te verhogen en
daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Ook andere middelen
kunnen daartoe worden aangewend, zoals een scherpere selectie van nieuw
personeel, of veranderingen in het financieel en economisch management van de
organisatie, waardoor allerlei belangrijke informatie bijvoorbeeld sneller beschik-
baar komt bij de leiding. Het begrip management control heeft betrekking op alle
middelen en activiteiten, waarmee leidinggevenden in een organisatie proberen te
bewerkstelligen dat de organisatie zich op succesvolle wijze aanpast aan verande-
ringen in de omgeving van die organisatie (Emmanuel c.s., 1991, pp. 7-8).
Management control omvat dus de middelen en activiteiten waarmee wordt gepro-
beerd bij te dragen aan de continuïteit van de organisatie.
  Uitgaande van diverse neo-institutioneel economische en ermee verwante
theorieën wordt in deze studie een raamwerk geschetst, dat in theoretische zin
aangeeft welke overwegingen kunnen bestaan voor het wijzigen van de organisa-
tiestructuur van overheidsorganisaties. Op deze wijze wordt nagegaan, welke
overwegingen de neo-institutionele economische theorie aandraagt voor verzelf-
standiging van overheidsorganisaties, alsmede voor enkele van verzelfstandiging
te verwachten effecten. Nagegaan wordt dus, welke aspecten volgens de neo-
institutioneel economische theorie kunnen leiden tot verzelfstandiging van over-
heidsorganisaties. In algemene zin mag hier worden gesteld, dat de neo-institutio-
nele economische theorieën ter verklaring van bepaalde organisatievormen een
sterke nadruk leggen op het streven naar (verhoging van) economische effi-
ciëntie.
  Zoals al aangegeven, maakt de gekozen organisatievorm deel uit van de wijze
van sturing en beheersing van een organisatie. Als een bepaalde overheidsorga-
nisatie wordt verzelfstandigd, betekent dit dus dat de wijze van besturing van die
organisatie verandert. De oorspronkelijke "moederorganisatie" en de politieke en
ambtelijke bestuurders daarvan, komen op een zekere afstand te staan van de
verzelfstandigde organisatie en kunnen zich minder dan voorheen direct bemoeien
met die organisatie. Met de verandering in organisatiestructuur doen zich in het
algemeen ook veranderingen voor in de financiële en economische besturing van
de verzelfstandigde organisatie. Op de veranderingen die volgens de theorie in
bepaalde situaties kunnen optreden in het financieel-economisch management van
een verzelfstandigde overheidsorganisatie, wordt eveneens ingegaan.
  Na enige theoretische beschouwingen over de neo-institutionele economie,
management control en financieel-economisch management, wordt in deze studie
de aandacht gericht op het praktijkonderzoek. Aan de hand van onderzoek van
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enkele Nederlandse praktijkgevallen van verzelfstandiging wordt nagegaan, welke
ondersteuning de empirie biedt aan het op basis van de neo-institutionele econo-
mie ontwikkelde theoretisch raamwerk. Tevens wordt ingegaan op de vraag,
welke veranderingen zich in de praktijk bij verzelfstandiging voordoen in het
financieel-economisch management van de betrokken organisaties.
  In deze studie vindt een kritische analyse plaats van de verzelfstandiging van
enkele Nederlandse overheidsorganisaties en enkele effecten ervan. Bij die
effecten gaat het om de veranderingen die na de verzelfstandiging optraden in
bijvoorbeeld de budgettering en prestatiemeting en in de efficiëntie van de
verzelfstandigde organisatie. Eventuele effecten voor de afnemers van de verzelf-
standigde organisatie, zoals burgers en bedrijven, komen niet aan de orde. Soms
laten zich uit de analyses wellicht suggesties afleiden, waardoor bij volgende
verzelfstandigingen bepaalde problemen vermeden kunnen worden. Er moet
echter worden benadrukt, dat deze studie niet leidt tot een recept dat gevolgd zou
kunnen worden om te komen tot een goed uitgevoerde verzelfstandiging.
  Met de voorgaande schets zijn de achtergronden en opzet van het voorliggende
onderzoek beknopt aangeduid. Om de vraagstelling voor het onderzoek en de
verdere studie nader te introduceren, lijkt het zinvol nu eerst nog kort in te gaan
op enkele mogelijke, deels economisch-theoretische achtergronden bij de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties in Nederland.

I.3 Verzelfstandiging van overheidsorganisaties en management control

De wijze waarop leiding en sturing wordt gegeven aan een organisatie, kan in
belangrijke mate bepalend zijn voor de resultaten van die organisatie. Dit geldt
voor zowel commerciële als voor niet-commerciële organisaties, waaronder over-
heidsorganisaties.
  De wijze van sturing in een overheidsorganisatie hoeft misschien in principe niet
af te wijken van de wijze waarop een particuliere organisatie wordt geleid. Maar
daarbij moet wel in het oog worden gehouden dat de aard van de goederen en
diensten die een organisatie voortbrengt, mede bepalend kan zijn voor de te
kiezen wijze van sturing. Overheidsorganisaties brengen diverse produkten voort,
waarvoor op grond van politieke keuzes is besloten ze niet af te zetten op de
commerciële afzetmarkt. Daarnaast produceren overheidsorganisaties in het
algemeen ook relatief veel produkten die lastig zijn af te zetten op commerciële
markten. Het gaat bij de overheidsprodukten relatief vaak om weinig concrete en
moeilijk meetbare produkten.
  De overheid voert allerlei activiteiten uit, omdat de met die activiteiten voortge-
brachte produkten moeilijk op basis van een prijs per eenheid zijn aan te bieden
via de markt. Ook brengt de overheid vrij veel produkten voort die van "alge-
meen belang" worden geacht en produkten waarvan "iedereen kan profiteren" (de
zogenaamde collectieve goederen). Dit laatste houdt in dat het moeilijk is, bepaal-
de individuen uit te sluiten van consumptie van zo'n goed; denk hierbij bijvoor-
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beeld aan straatverlichting (zie ook Bailey, 1995, pp. 26-38 en Koopmans c.s.,
1995, pp. 1-7).
  Afgezien van de aard van de produkten, wijkt een overheid waarschijnlijk ook
in andere opzichten af van commerciële organisaties, onder meer omdat in een
overheidsorganisatie de wisselwerking met de sociaal-politieke omgeving van de
organisatie veelal een (nog) grotere rol speelt dan bij commerciële organisaties.
Ideologische, of in elk geval niet-economische overwegingen, spelen bij de
sturing van een overheidsorganisatie wellicht een belangrijke rol. Een overheids-
organisatie dient zich veelal - meer nog dan bedrijven - te richten op het bereiken
van meerdere doelen (zie Cyert en March, 1963, pp. 26-29; Simon, 1964, pp. 2-3
en 20; Bouma, 1966, pp. 86-87 en 171-175; Kickert, 1993, pp. 24-25 en pp. 49-
53). In de praktijk zullen in het algemeen dan ook verschillen optreden in de
wijze van sturing van commerciële en overheidsorganisaties. Toch kan het ook
voor een overheid van belang zijn, aandacht te hebben voor de economische
aspecten van de sturing van een organisatie.
  Een overheid is geen onveranderlijk "instituut", maar een organisatievorm die
zich voortdurend ontwikkelt en aanpast aan veranderingen in de omgeving van de
organisatie. Al verscheidene jaren vinden in diverse Nederlandse overheidsor-
ganisaties discussies plaats over onder meer de te hanteren organisatiestructuren
en de "kerntaken" van de overheid. Dergelijke discussies kunnen uitmonden in
wijzigingen in het takenpakket of de "organisatiegrenzen" van een overheid, zoals
het afstoten van bepaalde activiteiten. Dit kan vervolgens leiden tot een concentra-
tie op activiteiten waarin de desbetreffende organisatie zich sterk acht, of op taken
waarvan wordt gevonden dat de overheid ze zelf dient te blijven vervullen.
  Een tendens tot een scherpere afperking van het werkterrein (en terugkeer naar
de kernactiviteiten, de "core business") trad in de jaren tachtig vrij algemeen op
in commerciële en niet-commerciële organisaties (zie ook Markides, 1995, pp. 1-
10). Deze tendens kan wellicht mede worden gezien als een gevolg van de wens
om, onder meer ten gevolge van toenemende (internationale) concurrentie, te
komen tot meer flexibele organisaties. Kleinere organisaties of organisaties met
kleinere, min of meer zelfstandig werkende eenheden, hebben veelal een grotere
wendbaarheid en kunnen zich sneller aanpassen aan bijvoorbeeld veranderingen
in de omgeving van de organisatie. Maar bij het verzelfstandigen van (delen van)
overheidsorganisaties spelen eveneens - en waarschijnlijk zelfs in sterkere mate -
andere factoren een rol, zoals de bezuiniging op overheidsuitgaven, burgers die
een grotere efficiëntie en effectiviteit verlangen van de overheid, trends en
ideologische factoren.
  Bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties vermindert de zeggenschap van
het politieke bestuur over een bepaalde taak of activiteit. Een grotere zelfstan-
digheid kan betekenen dat de (leiding van de) verzelfstandigde organisatie zelf in
grotere mate mag bepalen, hoe bepaalde - door de politieke leiding gewenste -
produkten en diensten tot stand komen. Er is dan sprake van interne verzelf-
standiging. De autonomie ten aanzien van het beheer van het eigen organisatie-
onderdeel neemt dan toe. Maar het kan ook gaan om verdergaande vormen van



9

zelfstandigheid, waarbij uiteindelijk de verzelfstandigde organisatie geheel los
komt te staan van de overheid (zie o.a. Mol, 1989, pp. 176-177, Künneke, 1991,
pp. 5-14 en Van Mierlo, 1993, pp. 25-27). Al kunnen de zeggenschapsverhou-
dingen economische gevolgen hebben, de vraag wie waarvoor verantwoordelijk
is, kan ook worden gezien als een belangrijk juridisch-bestuurskundig aspect van
het verschijnsel verzelfstandiging (zie ook Kickert, Mol en Sorber, 1992, pp. 15-
18).
  Bij het economische aspect van verzelfstandiging gaat het er onder meer om, in
welke mate voor bepaalde overheidsactiviteiten en -organisaties wordt gerefereerd
aan (of in welke mate de activiteiten en organisaties worden blootgesteld aan) de
werking van "de markt". Vooral externe verzelfstandiging kan betekenen, dat een
organisatie meer moet werken volgens het profijtbeginsel en in minder sterke
mate, of in het geheel niet meer, wordt bekostigd uit algemene overheidsmidde-
len. De confrontatie van de overheidsorganisatie met de markt en de daarop
actieve "concurrenten" zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden, dat de efficiëntie
van de overheidsorganisatie toeneemt (zie ook Bestebreur c.s., 1993, p. 78). In
dit verband zouden ook de eigendomsverhoudingen van belang kunnen zijn,
omdat die bijvoorbeeld bepalen aan wie de voordelen van een hogere efficiëntie
toevallen.
  Hierbij moet in het oog worden gehouden dat de coördinatie en sturing van de
activiteiten die leiden tot de voortbrenging van een bepaald produkt, op uiteenlo-
pende manieren kunnen plaatsvinden. Zo kan voor de coördinatie en sturing
gebruik worden gemaakt van een "hiërarchische" structuur. In een dergelijke
besturingsstructuur vindt de coördinatie in belangrijke mate plaats op basis van
"bevelen" (denk bijvoorbeeld aan de traditionele verhouding tussen een chef en
een ondergeschikte). In dit geval hoeft binnen de organisatie informatie over
prijzen in het geheel geen rol te spelen. Anderzijds kan de coördinatie van de
activiteiten bijvoorbeeld ook verlopen via markten, waarop partijen die in
principe zelfstandig zijn transacties sluiten op basis van informatie over prijzen.
  Een omschakeling van coördinatie via de hiërarchische structuur naar coördi-
natie via de markt houdt onder meer in, dat de (voormalige) moederorganisatie
minder directe bemoeienis heeft met de sturing van de nu zelfstandige dochter-
organisatie. Door de twee organisaties van elkaar te scheiden, zouden beide
organisaties bijvoorbeeld overzichtelijker kunnen worden, terwijl tevens de
wederzijdse informatiestromen zouden kunnen afnemen. De efficiëntie van beide
organisaties zou hierdoor kunnen toenemen.
  Hiermee komt het organisatorische aspect van verzelfstandiging in beeld. Als het
gaat om de wijze van coördinatie van activiteiten zijn bepaalde tussenvormen
tussen hiërarchie en markt denkbaar. Die tussenvormen houden bijvoorbeeld in
dat de verschillende activiteiten wel plaatsvinden binnen één organisatie, maar dat
de verschillende onderdelen van de organisatie toch werken met bepaalde
prijsinformatie en aldus een zekere zelfstandigheid hebben bij het nemen van
beslissingen (zie onder meer Douma en Schreuder, 1991, pp. 8-12 en Milgrom en
Roberts, 1992, pp. 113-115). Als een overheid besluit om van een hiërarchische
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sturing van de organisatie over te gaan naar een dergelijke organisatorische
tussenvorm, kan dat worden gezien als een vorm van decentralisatie. Decentrali-
satie betekent dat bepaalde bevoegdheden op een lager niveau in de organisatie
worden gelegd (zie o.a. Emmanuel c.s., 1991, pp. 52-53 en Horngren c.s., 1994,
pp. 860-861).
  Verzelfstandiging van een overheidsorganisatie houdt in dat het politieke bestuur
(of de moederorganisatie, dat wil zeggen de hogere, overkoepelende overheid) be-
sluit om een verandering aan te brengen in de wijze van sturing van een "onderge-
schikte" overheidsorganisatie. Deze verandering in de wijze van sturing kan
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de in die verzelfstandigde organisatie gevolg-
de werkwijzen, de uitgevoerde activiteiten, de relatie tussen de overkoepelende
overheid en de verzelfstandigde organisatie, of de relatie tussen de overkoe-
pelende overheid en de afnemers (zoals burgers en bedrijven). Tevens zal de ver-
zelfstandiging gevolgen hebben voor de wijze van financieel-economische
besturing van de verzelfstandigde organisatie en de bij de sturing benodigde
informatie.
  Zoals al eerder werd aangegeven, kan de sturing van een organisatie plaatsvin-
den met behulp van diverse middelen en activiteiten. Bij het begrip management
control gaat het kort gezegd om een zodanige sturing van de organisatie, dat de
doelstellingen van de organisatie op zo goed mogelijke wijze worden gerealiseerd
en de continuïteit ervan wordt gewaarborgd. Bij zo'n brede definiëring van het
begrip management control kunnen zowel de verzelfstandiging van overheidsorga-
nisaties, als de in een organisatie optredende veranderingen in de financieel-
economische sturing, inclusief de gehanteerde accounting-instrumenten, worden
gezien als aspecten van de management control, die elkaar ook onderling kunnen
beïnvloeden.
  Bij de management control hoeft het niet uitsluitend of in hoofdzaak te gaan om
organisatiestructuren en financiële en economische aspecten. Zo kan een over-
koepelende overheid het ook van groot belang vinden, dat een verzelfstandigde
organisatie de afnemers (bijvoorbeeld de burgers) op een correcte en gelijke wijze
behandelt. In de informatievoorziening en management control zal dan aan zo'n
aspect aandacht geschonken dienen te worden, bijvoorbeeld door gegevens te
vermelden over het aantal beroepszaken dat afnemers aanspannen (en winnen), of
door onder afnemers enquêtes te laten houden waaruit de mate van tevredenheid
over de organisatie blijkt. De voorliggende studie is evenwel hoofdzakelijk
gericht op de organisatorische en financieel-economische aspecten van de manage-
ment control. De aandacht gaat sterk uit naar de economische efficiëntie van een
overheidsorganisatie.

I.4 Probleemstelling en vraagstelling van het onderzoek

In de voorgaande paragrafen is in hoofdlijnen ingegaan op enkele achtergronden
bij de verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties. Daarmee is de
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inhoud en opzet van de voorliggende studie in algemene zin geïntroduceerd.
Onderstaand volgen de voor het onderzoek gehanteerde, concrete probleem- en
vraagstelling. Hiermee wordt een nadere en scherpere afbakening gegeven van de
te onderzoeken problematiek en de aan de orde te stellen vragen.

Probleemstelling

In Nederland vinden de laatste jaren veel veranderingen plaats in de politieke en
ambtelijke besturing van overheidsorganisaties. Deze veranderingen gaan in
verscheidene gevallen gepaard met nieuwe vormen van management control in die
organisaties. Een nieuwe vorm van management control kan leiden tot een
wijziging in het financieel-economisch management en de gehanteerde accoun-
tingsystemen en tot andere organisatievormen, zoals interne of externe verzelf-
standiging van delen van overheidsorganisaties. Aspecten als de regelgeving in de
samenleving, specificiteit van de voor de activiteiten benodigde activa, zeggen-
schaps- en concurrentieverhoudingen, concreetheid van doelstellingen van de
organisatie en, meer in het algemeen, een streven naar grotere efficiëntie, zouden
van belang kunnen zijn bij deze verzelfstandiging. Momenteel is onvoldoende
bekend, welke elementen in de Nederlandse praktijk een rol spelen bij de bepaling
van te verzelfstandigen (delen van) overheidsorganisaties en de te kiezen vorm
van verzelfstandiging. Tevens is er onvoldoende inzicht in de gevolgen, die de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties heeft voor de wijze van financieel-
economische sturing van de verzelfstandigde organisatie.

Vraagstelling

De vraagstelling voor het onderzoek omvat drie elementen, te weten:
1. is het mogelijk om op basis van de neo-institutionele (economische) theorie

een theoretisch concept te construeren voor de management control in
overheidsorganisaties en meer in het bijzonder de verzelfstandiging van
(delen van) overheidsorganisaties?;

2. welke elementen spelen in de Nederlandse praktijk een rol bij de keuze
voor een bepaalde vorm van management control en eventueel (interne of
externe) verzelfstandiging van (delen van) overheidsorganisaties?;

3. welke veranderingen treden in de praktijk bij verzelfstandiging van
overheidsorganisaties op in het financieel-economisch management? 

Met deze probleem- en vraagstelling lijkt het onderzoeksterrein vrij helder te zijn
afgebakend. Het eerste punt uit de vraagstelling krijgt nader vorm door middel
van een beschrijving en analyse van diverse neo-institutioneel economische en
enkele er nauw mee verwante theorieën. Op basis hiervan worden vervolgens
diverse hypothesen omtrent verzelfstandiging van overheidsorganisaties gefor-
muleerd. Deze hypothesen kunnen gezamenlijk worden gezien als de aanzet voor
een uit de neo-institutionele theorie te destilleren theoretisch concept voor



       In hoofdstuk X worden, door beknopt enkele (neo-)institutionele denkbeelden binnen3

andere disciplines aan de orde te stellen, enige suggesties aangedragen voor een mogelijke
verbreding van de theoretische invalshoek.

       Terzijde kan worden opgemerkt, dat de bevindingen ten aanzien van de onderzochte4

overheidsorganisaties uitgebreider zijn weergegeven in drie afzonderlijk verschenen onder-
zoeksverslagen.
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verzelfstandiging van overheidsorganisaties. In deze studie is in hoofdzaak sprake
van een monodisciplinaire benadering van het probleem van de verzelfstandiging
van overheidsorganisaties, waarbij binnen de economie met name de neo-instituti-
onele economie als invalshoek wordt gehanteerd.3

  De beschrijving en analyse van diverse neo-institutionele theorieën komt aan de
orde in hoofdstuk III van deze studie. In dit hoofdstuk worden de afzonderlijke
theorieën beknopt geschetst. Daarbij wordt onder meer ook ingegaan op enkele
gemeenschappelijke aspecten in de diverse theorieën. Tevens wordt in hoofdstuk
III, op basis van de neo-institutionele theorie, in de vorm van diverse stellingen
en hypothesen een theoretisch raamwerk voor de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties ontwikkeld. Dit hoofdstuk bevat dus een eerste uitwerking
van punt 1 van de vraagstelling.
  In hoofdstuk IV wordt in theoretische zin nader ingegaan op enkele aspecten van
de management control van organisaties en op de veranderingen, die bij verzelf-
standiging (kunnen) plaatsvinden in het financieel-economisch management.
  Hoofdstuk V vormt het overgangshoofdstuk tussen de theoretische delen van het
onderzoek en het praktijkonderzoek. In dat hoofdstuk wordt aangegeven, waarom
is gekozen voor het op tamelijk diepgaande wijze onderzoeken van enkele
praktijkgevallen van verzelfstandiging, dat wil zeggen voor het verrichten van
"case-onderzoek". Daarbij wordt ook enige aandacht besteed aan enkele methodo-
logische kwesties betreffende het verrichten van case-onderzoek.
  Vervolgens bevatten de hoofdstukken VI t/m VIII een verslag van het praktijk-
onderzoek bij drie Nederlandse overheidsorganisaties op het niveau van ge-
meente, provincie en rijk, waar de verzelfstandiging van in totaal zes organisatie-
onderdelen is onderzocht.  Aan de hand van deze praktijkgevallen wordt onder4

meer nagegaan, welke motieven werden gehanteerd voor de verzelfstandiging van
de onderzochte organisaties. Tevens komen de effecten aan de orde, die de
verzelfstandiging had voor de sturing en het functioneren van de verzelfstandigde
organisatie. Op deze wijze wordt nagegaan, of de praktijk een zekere steun biedt
aan de in hoofdstuk III ontwikkelde stellingen en hypothesen. Ook wordt in de
hoofdstukken VI t/m VIII steeds een schets gegeven van de veranderingen, die
zich voordeden in het financieel-economisch management van de verzelfstandigde
organisaties. In de hoofdstukken VI t/m VIII komen dus de punten 2 en 3 van de
vraagstelling aan de orde.
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  Ten aanzien van punt 3 van de vraagstelling, de bij verzelfstandiging optredende
veranderingen in het financieel-economisch management, worden vervolgens in
hoofdstuk IX enkele samenvattende en afsluitende conclusies getrokken. 
  Hoofdstuk X is vooral gericht op de punten 1 en 2 van de vraagstelling en de
samenhang ertussen. Op basis van de analyses in de hoofdstukken VI t/m VIII
wordt in hoofdstuk X in samenvattende zin nagegaan, welke steun de onderzochte
Nederlandse verzelfstandigingen bieden aan de hypotheses omtrent verzelfstandi-
ging, die werden geformuleerd op basis van de neo-institutioneel economische en
verwante theorieën.
  Tot slot wordt in hoofdstuk X ingegaan op de vraag, welke inzichten enkele
andere invalshoeken kunnen bieden in het vraagstuk van de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Bij deze andere invalshoeken gaat het onder meer om
enkele (neo-)institutionele denkbeelden, zoals die werden ontwikkeld in de
sociologie en politicologie. Een verbreding van het theoretisch raamwerk zou
kunnen bewerkstelligen, dat een nauwere aansluiting ontstaat tussen de weten-
schappelijke theorie en de praktijk van verzelfstandigde overheidsorganisaties.
  De studie wordt afgesloten met enige bijlagen en een overzicht van geraad-
pleegde literatuur.

Voordat de neo-institutionele theorie, het financieel-economisch management en
de praktijkervaringen met verzelfstandiging van overheidsorganisaties aan de orde
komen, wordt eerst in hoofdstuk II een globale schets gegeven van de ontwikke-
lingen, die in Nederland sinds 1945 optraden in de rol van de overheid. Door
deze schets kunnen de relatief recente ontwikkelingen op het gebied van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, in een breder kader worden ge-
plaatst. Tevens wordt in hoofdstuk II nader ingegaan op het begrip "verzelf-
standiging van overheidsorganisaties" en op de verschillende vormen van verzelf-
standiging, die in de Nederlandse situatie kunnen worden onderscheiden.



       Hier spelen in feite de begrippen staat en overheid een rol. De staat is een georgani-5

seerd verband van een overheid en van burgers, die tevens onderdanen zijn. De overheid
is de als zodanig erkende leiding van de staat (Hoogerwerf, 1995, p. 43; zie pp. 43-48
voor een nadere bespreking van het begrip staat en de functies ervan).

14

II. Verzelfstandiging en de veranderende rol van de Nederlandse overheid

II.1 Inleiding

Een overheid is een organisatievorm die zich, net als andere organisatievormen,
voortdurend ontwikkelt en aanpast aan (of anticipeert op) veranderingen in de
omgeving. In de activiteiten van de overheid vinden dan ook voortdurend
veranderingen plaats. De vraag is evenwel, op welke wijze het proces van
verandering en aanpassing van de overheid verloopt. Dit roept vervolgens weer
de vraag op, hoe de overheid handelt, stuurt en wordt gestuurd.
  Het is niet realistisch de hedendaagse, sterk in omvang gegroeide overheid nog
te zien als een uniform handelende, absolute eenheid, conform het traditionele
beeld van de "monocentrische" overheid. In deze studie wordt niet uitgebreid
ingegaan op de vraag, wat het begrip overheid exact inhoudt en welke rol en
taken de overheid nu precies zou moeten vervullen in de samenleving. Enigszins
abstract redenerend kan in elk geval worden gesteld, dat de overheid bestaat uit
verschillende actoren en onderdelen die, met het oog op de behartiging van
diverse belangen, uiteenlopende beslissingen moeten nemen en uitvoeren (zie
Moe, 1990, pp. 215-220; Lane, 1993, pp. 9, 173 en 179; Bailey, 1995, pp. 12-13
en 100-102; Mol en Verbon, 1993, pp. 4-6; Kickert, 1993, pp. 26 en 139-140; In
't Veld, 1995, p. 10). Bij die belangen gaat het formeel om het zogenaamde alge-
meen belang. Maar naast dat algemeen belang bestaan in de samenleving vele
groeps- of deelbelangen. Weliswaar kunnen bepaalde institutionele factoren, zoals
"maatschappelijke normen", de mogelijkheden tot inbreng van elementen van
eigenbelang beperken. Toch mag worden gezegd, dat allerlei groeps- en individu-
ele belangen van bij de overheid betrokkenen een grote rol spelen bij de vaststel-
ling van het "algemeen belang" en de uit te voeren overheidstaken (Lane, 1993,
pp. 6-11; Bailey, 1995, pp. 101-104; Koopmans c.s., 1995, pp. 7-8).
  Praktisch gesproken kan worden gesteld, dat de voortdurende verandering van
de vormgeving van de overheid nodig is om de overheid te laten "overleven" (zie
bijvoorbeeld Lane en Ersson, 1987, pp. 7-8). Een overheid zorgt onder meer
voor de formele regelgeving in een samenleving en de verstrekking van allerlei
goederen en diensten. In een democratisch bestuurde samenleving doet de
overheid dit "in opdracht" van de kiezers, die veelal ook de afnemers zijn van de
overheidsprodukten.  Wellicht houdt de overheid tevens rekening met de speci-5

fieke belangen van bijvoorbeeld pressiegroepen en het algemeen belang, voorzo-
ver dit laatste zich laat vaststellen.



       In de praktijk gaat het bij de sturing van overheidsorganisaties uiteraard niet alleen,6

of hoofdzakelijk, om economische efficiëntie. Aspecten als rechtvaardigheid, sociale
gelijkheid, gelijke behandeling van individuen en bescherming van het milieu, spelen ook
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  In een overheid kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de gekozen
politieke bestuurders en anderzijds de ambtelijke overheidsorganisatie. De
voorbereiding van het beleid en de uitvoering van activiteiten vinden grotendeels
plaats in de ambtelijke organisatie. In de Westeuropese landen worden verte-
genwoordigers van politieke partijen geacht inhoudelijk sturing te geven aan de
activiteiten van de overheidsorganisatie. De politieke partijen kunnen hun invloed
doen gelden via zowel de politieke bestuurders, die bij de dagelijkse gang van
zaken in de overheidsorganisatie zijn betrokken, als via de (overige) gekozen
volksvertegenwoordigers, die vooral belast zijn met een controlerende en toe-
zichthoudende taak en die meestal functioneren op grotere afstand van de
organisatie.
  In de omgeving van een overheidsorganisatie, dat wil zeggen in de politiek, de
technologie, het juridisch stelsel en meer algemeen de gehele samenleving, treden
voortdurend veranderingen op. Gedragingen van burgers en organisaties verande-
ren, mede in reactie op maatregelen van overheden (zie ook Kickert, 1993, p. 24;
In 't Veld, 1995, pp. 11-12). De opvattingen in een samenleving kunnen verande-
ren ten gevolge van onder meer allerlei economische en technologische ontwik-
kelingen (zoals snellere communicatiemiddelen, de "internationalisering" van de
economie en het tekort schieten van de beschikbare economische planningsmodel-
len in een complex economisch stelsel). Verzelfstandiging van overheidsorganisa-
ties kan wellicht worden gezien als een ontwikkeling, waarmee de overheid pro-
beert aan te sluiten bij die veranderende opvattingen. Om als politieke partij, of
als combinatie van partijen, de steun van kiezers te behouden en "de" overheid in
stand te kunnen houden, wordt de organisatievorm van de overheid aangepast. Op
de vraag hoe weloverwogen die aanpassingen zijn, wordt nu niet ingegaan.
  Gesteld zou kunnen worden, dat verzelfstandiging betekent dat de overheid ook
in formele zin (verder) verandert van een "monocentrische" in een "polycen-
trische" organisatie (zie ook Van Mierlo, 1993, pp. 16-19). Want door de verzelf-
standiging ontstaan verschillende, min of meer zelfstandige organisatie-onderd-
elen, zodat organisatorisch gezien het beeld is verlaten van de als eenheid optre-
dende overheid. Vanuit de in de praktijk optredende, voortdurende organisato-
rische veranderingen van de overheid, laat zich ook weer de relatie leggen met de
neo-institutionele economie. Zo biedt de neo-institutionele economie de mogelijk-
heid in te gaan op de vraag, welke organisatievorm in een bepaalde situatie
optimaal is vanuit het oogpunt van economische efficiëntie. De neo-institutionele
economie richt de blik bijvoorbeeld op de kosten van sturing van de transacties en
de organisatie. Ook vestigt de neo-institutionele economie nadrukkelijk de aan-
dacht op verschillen in kennis en belangen binnen een organisatie en de gevolgen
daarvan.6



een belangrijke rol (zie bijvoorbeeld ook Bailey, 1995, p. 103; Trotman-Dickenson, 1996,
pp. 71-73).

       Daarnaast wordt nog het begrip kwartaire sector gehanteerd. De kwartaire sector (of7

non-profitsector) omvat alle niet-commerciële dienstverlening, uitgevoerd door instanties
uit de collectieve sector en door zonder winstoogmerk werkende organisaties uit de
particuliere sector. Bij laatstgenoemde groep organisaties gaat het vooral om
instellingen die in belangrijke mate worden bekostigd uit premies en belastingen, zoals
ziekenhuizen en bejaardenoorden. Hoewel veel van de non-profitactiviteiten niet worden
uitgevoerd door de overheid, heeft de overheid wel een forse invloed in bijvoorbeeld de
sociale zekerheidssector en de gezondheidszorg (zie bijvoorbeeld Van Helden, 1994, pp.
2-4; Koopmans c.s., 1995, pp. 9-10).
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  In de volgende onderdelen van deze paragraaf wordt kort ingegaan op enkele
ontwikkelingen, die zich sinds circa 1900 en vooral na 1945 hebben voorgedaan
in de rol van de overheid in West-Europa en met name Nederland. De neo-
institutionele economie en veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment van verzelfstandigde organisaties, komen daarbij nog niet aan de orde. In
paragraaf II.2 wordt eerst in algemene zin kort ingegaan op de grotere rol die de
overheidssector kreeg binnen de economie en daarvoor ontwikkelde verklaringen.
Vervolgens wordt op hoofdlijnen een korte, feitelijke beschrijving gegeven van
veranderingen in de rol van de (Nederlandse) overheid en van enkele factoren die
hierbij een rol speelden. Deze beschrijving beoogt een achtergrond te geven,
waartegen het recente verschijnsel van de verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties kan worden geplaatst. In paragraaf II.3 wordt vervolgens ingegaan op
de in Nederland onderscheiden vormen van verzelfstandiging van overheidsorga-
nisaties. 

II.2 De rol van de overheid in de economie

II.2.1 Enkele theorieën omtrent de groei van de overheidsuitgaven

Er zijn verschillende theorieën opgesteld ter verklaring van de groei in de
overheidsuitgaven, die in Westerse landen in het algemeen optrad in de loop van
de twintigste eeuw en vooral na 1945. In elk van deze theorieën komt een aspect
aan de orde, dat wordt gezien als bepalend voor de groei van de overheidssector.
Daarbij kan de aandacht ook in ruimere zin worden gericht op de collectieve
sector, dat wil zeggen de gezamenlijke uitgaven van de instellingen die de sociale
zekerheid uitvoeren (zoals de Sociale Verzekeringsbank, ziekenfondsen en
bedrijfsverenigingen) en de overheidssector (zoals rijk, provincie, gemeenten,
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten).  Zonder7

verder in te gaan op de mate van empirische steun die ervoor bestaat, komen in
deze paragraaf enkele van deze theorieën kort aan de orde (Koopmans c.s., 1995,
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pp. 30-32; Bailey, 1995, pp. 44-45; Hoogerwerf, 1995, pp. 54-59; Trotman-
Dickenson, 1996, pp. 78-86; zie ook Wildavsky, 1989, pp. 360-383).

De ontwikkelingstheorie

De ontwikkelingstheorie, ontwikkeld door onder meer Rostow en Musgrave, stelt
dat (extra) overheidsuitgaven nodig zijn om de economische ontwikkeling te
stimuleren. In vroege stadia van economische ontwikkeling zijn de overheids-
uitgaven nodig voor het verrichten van investeringen in de fysieke infrastructuur,
zoals wegen, kanalen en watervoorziening. Naarmate de economie sterker
ontwikkeld raakt, verschuift het accent in de overheidsuitgaven naar terreinen als
onderwijs, volksgezondheid en welzijn.

Wet van Wagner

Wagner constateerde eind negentiende eeuw al een tendens tot uitbreiding van
overheidsactiviteiten in samenhang met een voortschrijdende maatschappelijke
ontwikkeling. Maatschappelijke vooruitgang en economische groei, bijvoorbeeld
vanwege industrialisatie en toenemende handelsactiviteiten, leiden tot nieuwe
taken voor de overheid, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, onderwijs,
wet- en regelgeving en stedelijke ontwikkeling. Het grotere takenpakket van de
overheid leidt tot hogere overheidsuitgaven. De groei in overheidsuitgaven zal
veelal groter zijn dan de groei van het nationale inkomen, waardoor ook de
relatieve betekenis van de overheidssector in de economie toeneemt.

Plateautheorie

Peacock en Wiseman ontwikkelden in de jaren zestig de plateautheorie. Zij stellen
dat ernstige verstoringen van de maatschappelijke orde, met name oorlogen, ertoe
kunnen leiden dat de overheidsuitgaven en het belastingpeil met een sprong
omhoog gaan. De eventuele weerstand van burgers tegen hogere belastingen
verdwijnt op zo'n moment. Na de schok lopen de uitgaven en belastingen terug,
maar blijven toch boven het niveau van vóór de verstoring liggen. De ontstane f-
inanciële ruimte wordt opgevuld met nieuwe, noodzakelijk geachte overheidsuit-
gaven.

De ziekte van Baumol

Baumol gaf in de jaren zestig aan dat de overheidsuitgaven en meer algemeen de
collectieve sector, beslag zouden leggen op een steeds groter deel van het natio-
naal inkomen. Dit groeiende aandeel van de collectieve sector laat zich verklaren
uit een in verhouding tot de particuliere sector lage groei van de arbeidsprodukti-
viteit, waardoor de relatieve prijzen van de activiteiten en produkten in de
collectieve sector stijgen. Ook de werkgelegenheid verschuift van de particuliere
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naar de collectieve sector. Om de activiteiten van de collectieve sector te kunnen
bekostigen, moet de druk van de collectieve lasten (belastingen en sociale pre-
mies) steeds toenemen.

Het "leviathaanse" model

Bij het "leviathaanse" model gaat het, vrij vertaald, om een monstrueus groeiende
overheid. Het leviathaanse model gaat ervan uit, dat er vanuit de politiek slechts
in beperkte mate een rem is op de groei van de overheidsuitgaven. De bij de
overheidssector betrokken personen, met name politici en ambtenaren, zijn meer
gericht op hun eigen belangen, zoals een toename van het aantal ondergeschikten,
dan op het algemeen belang. Belangengroepen bepleiten bijvoorbeeld hogere
uitgaven voor bepaalde beleidsaspecten. Politici zullen geneigd zijn hiermee in te
stemmen, omdat ze hopen op die manier bij volgende verkiezingen meer stemmen
te krijgen. De daarvoor noodzakelijke extra belastingopbrengsten worden veelal
op zodanige wijze verkregen, dat kiezers dit nauwelijks opmerken. Door het
progressieve tarief in de inkomstenbelasting nemen bijvoorbeeld bij stijgende
particuliere inkomens ook de belastingontvangsten van de overheid toe, zonder
dat de tarieven hoeven te worden verhoogd.

Behalve naar bovenstaande theorieën, wordt door auteurs soms ook gewezen op
de invloed van andere factoren, zoals de economische crisis van de jaren dertig,
ter verklaring van de groeiende rol van de overheid (zie bijvoorbeeld Trotman-
Dickenson, 1996, pp. 82-83).
  Paragraaf II.2 bevat een beknopte schets van de ontwikkeling van de Neder-
landse overheidssector sinds 1945. Tevens bevat deze paragraaf een beschrijving
van enkele factoren en feitelijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving,
die bijgedragen kunnen hebben aan de groei van de overheidssector.

II.2.2 De relatieve betekenis van de Nederlandse overheid

Over het geheel genomen nam in Nederland in de loop van de twintigste eeuw de
rol van de overheid in het economisch leven sterk toe. Dit kan bijvoorbeeld
worden geïllustreerd aan de hand van het percentage dat de totale belastingop-
brengsten uitmaken van het netto nationaal inkomen. Tegen het einde van de
Eerste Wereldoorlog trad in Nederland een forse groei op in dit percentage.
Gedurende de jaren twintig en dertig bleef het vervolgens vrij stabiel, om na de
Tweede Wereldoorlog - weliswaar met enige schommelingen - op een wederom
hoger niveau uit te komen.
  Tabel II.1 bevat een overzicht van de ontwikkeling van het percentage dat de
door de diverse overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) geheven
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belastingen uitmaken van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. Vanaf
circa 1960 tot begin jaren negentig vertoonde dit percentage een stijgende
tendens; vanaf circa 1994 daalde het (recente gegevens niet opgenomen in tabel
II.1). In tabel II.1 zijn heffingen van publiekrechtelijke lichamen en de Europese
Gemeenschap voor de gehele periode zoveel mogelijk buiten beschouwing
gelaten. Voor de goede orde kan erop worden gewezen dat ook de te betalen
sociale premies buiten beschouwing blijven. Hoewel het onderscheid met de
"eigenlijke" overheidsuitgaven misschien niet altijd scherp is, worden de sociale
premies in de eerste plaats aangewend voor het verstrekken van uitkeringen en
vergoedingen aan individuen.

Tabel II.1 Opbrengst van belastingen van rijk (excl. landbouwheffingen),
provincies, gemeenten en waterschappen, in % van het netto
nationaal inkomen tegen marktprijzen (nni)

jaar belastingen als % van nni

1900  8,24

1918 15,10

1939 17,05

1950 29,40

1960 24,82

1970 27,56

1990 30,70
Bron: CBS, 1975, p. 119; 1976, pp. 96, 112 en 113; 1994, pp. 55, 147 en 149

Weliswaar zijn belastingopbrengsten niet hetzelfde als directe overheidsbemoeie-
nis met het economisch leven (zie daarvoor bijvoorbeeld ook Wilson, 1989, p.
347). Maar met enige voorzichtigheid mag toch worden gesteld, dat een verho-
ging van belastingopbrengsten kan worden opgevat als een aanwijzing, dat de
overheid direct of indirect een grotere rol speelt in de samenleving. De rol van de
overheid in de economie kan ook worden afgeleid uit bijvoorbeeld de mate van
economische regelgeving door en werkgelegenheid bij de overheid (Koopmans
c.s., 1995, pp. 18-21). Per saldo duiden ook dergelijke indicatoren op een sinds
circa 1950 toenemende rol van de overheid.
  Wordt de omvang van de werkgelegenheid in de collectieve sector als maatstaf
genomen, dan nam per saldo in de periode 1945-1995 de betekenis van de
overheidssector fors toe (zie ook Fortuyn, 1985, pp. 294-298; Bosmans, 1990, p.
92). Ook de collectieve uitgaven, dat wil zeggen de uitgaven van de diverse
overheden en instellingen voor sociale zekerheid, kunnen worden gehanteerd als
maatstaf om de economische rol van de overheid aan te duiden.



       Hierbij moet worden bedacht, dat schommelingen in het percentage dat de werkge-8

legenheid bij de overheid uitmaakt van de totale werkgelegenheid, mede een gevolg
kunnen zijn van conjuncturele schommelingen. Een economische neergang komt in het
algemeen sneller naar voren in de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij het bedrijfs-
leven, dan in de werkgelegenheid bij de overheid. Een relatief sterk dalende werkgele-
genheid bij bedrijven en een gelijkblijvende werkgelegenheid bij de overheid, betekenen
een toename in het percentage dat de werkgelegenheid bij de overheid uitmaakt van de
totale werkgelegenheid. Dit kan eveneens gelden voor de netto overheidsuitgaven,
uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen. Bij dit laatste kan worden opgemerkt,
dat een economische teruggang zeker op de kortere termijn kan leiden tot een toename van
de overheidsuitgaven, bijvoorbeeld vanwege een toename van de sociale uitkeringen.
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Tabel II.2 Ontwikkeling van werkgelegenheid in de collectieve sector als %
van de totale werkgelegenheid en de netto overheidsuitgaven als
% van het netto nationaal inkomen; 1950-1995*)

jaar werkgelegenheid overheid als % netto overheidsuitgaven als % van
van totaal**) nationaal inkomen***)

1950 11,4 23,1

1960 11,7 24,3

1970 12,1 28,8

1980 15,1 35,9

1990 14,3 36,7

1993 13,8 33,2

1995    13,4+)
Bron: CBS, 1961, p. 76; 1968, p. 116; 1985, p. 172; 1996, p. 40; CPB, 1969, pp. 196-197; 1979,

pp. 332-333; 1992, pp. 260-261; 1997, pp. 260-261
*) De effecten van eventueel in de loop van de tijd doorgevoerde wijzigingen in definities

zijn niet verwerkt in de vermelde cijfers.
**) De werkgelegenheid is gemeten in arbeidsvolumes, dat wil zeggen in volledige arbeidsplaatsen.

De overheidssector omvat hier het rijk (burgerlijk en militair), provincies, gemeenten, overige
publiekrechtelijke lichamen, openbaar en bijzonder onderwijs en de sociale verzekeringen.

***) De overheidsuitgaven omvatten hier onder meer de uitgaven van rijk, provincies, gemeenten
en uitkeringen in verband met sociale voorzieningen; deze uitgaven zijn gerelateerd aan het
netto nationaal inkomen tegen marktprijzen.

+) Het Centraal Economisch Plan 1997 vermeldt een relatief sterk afwijkend percentage van 12,1.

In Nederland namen vooral in de periode 1960-1980 de collectieve uitgaven sterk
toe. In die periode werd de zogenaamde verzorgingsstaat uitgebouwd en trad een
sterke groei op in bijvoorbeeld de deelname aan het onderwijs, de sociale
voorzieningen en in diverse welzijnsvoorzieningen. Tabel II.2 geeft een beeld van
de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de collectieve sector en de netto
overheidsuitgaven, uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen.8



       Van Hulst en Willems halen bijvoorbeeld cijfers aan, die stellen dat in Nederland in9

de periode 1971-1973 het aandeel van de overheidsbedrijven in het bruto binnenlands
produkt 3,6% bedroeg. In diverse andere door hen genoemde landen lag dat percentage
in die periode hoger (Van Hulst en Willems, 1992, pp. 254-255).
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  Uit tabel II.2 komt de relatief sterke groei van de overheidsactiviteiten in de
periode 1960-1980 duidelijk naar voren, evenals de na het midden van de jaren
tachtig geleidelijk teruglopende relatieve betekenis van de collectieve sector. Voor
wat betreft het dalende aandeel van de overheid in de totale werkgelegenheid kan
worden opgemerkt, dat dit nauwelijks een gevolg was van een in absolute zin
krimpende omvang van de werkgelegenheid bij de overheid. Het ging er vooral
om dat de overheid de groei van de werkgelegenheid bij bedrijven niet volgde.
Voor de goede orde moet erop worden gewezen dat tabel II.2 geen beeld geeft
van de vooral na 1960 opgetreden groei van de gehele kwartaire sector. Zoals al
werd aangegeven, omvat de kwartaire sector naast de collectieve sector ook alle
ander organisaties die werken zonder winstoogmerk.
  In andere niet-communistische landen in Europa groeide de economische rol van
de overheid eveneens (zie Lane en Ersson, 1987, pp. 4-6). Ook in de Verenigde
Staten trad in deze eeuw een relatief forse groei op in de omvang van de
overheidssector (Borcherding, 1977, pp. 19-44).
  De rol van de "echte" overheidsbedrijven (industriële bedrijven, luchtvaartbe-
drijven, posterijen, plaatselijke of regionale energiebedrijven, e.d.) is in Neder-
land relatief gezien niet bijzonder groot. Een goede internationale vergelijking is
moeilijk in verband met onder meer definitieverschillen. Maar waarschijnlijk lag
in verscheidene Westerse landen in de jaren zeventig en tachtig het aandeel van de
overheidsbedrijven in het bruto binnenlands produkt aanzienlijk hoger dan in
Nederland.9

II.2.3 Enkele factoren die de ontwikkeling van de Nederlandse over-
heidssector mede bepaalden

De overheden, ook aan Geallieerde zijde, hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog
al een zeer grote greep gehad op het economisch leven. In de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog bleef de economische rol van de overheid in Nederland en
andere Westeuropese landen zeer groot. Deze grote overheidsrol hing onder meer
samen met de situatie van algemene schaarste na de oorlogsperiode en de stimu-
lerende en regulerende rol van de overheid bij de wederopbouw. De grote invloed
van de overheid kwam in deze periode niet in de eerste plaats tot uiting in de
eigen (uitvoerende) activiteiten van de overheid, maar vooral in allerlei regels en
voorschriften.
  De ontwikkeling van het financiële en economische overheidsbeleid ging in
Nederland eind jaren veertig en begin jaren vijftig met discussies gepaard, ook
tussen (en soms binnen) de partijen die de regeringscoalities vormden (zie onder



       Zie voor een andere, meer politicologische verklaring voor de groeiende omvang10

van de overheidssector ook Wildavsky, 1985, pp. 263-267. Hij gaat onder meer in op
"cultuuraspecten", zoals de rol van de markt en de overheidshiërarchie in een land en het
streven van burgers naar gelijkheid van inkomens ("economische gelijkheid").
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meer Bosmans, 1990, pp. 34-57). Vanaf ongeveer 1950 vervulde de Nederlandse
overheid echter een minder directe rol in de economie. Ter stimulering van de
economische ontwikkeling werd nu meer voorwaardenscheppend en stimulerend
opgetreden. De directe overheidsregulering van de economie liep geleidelijk
terug. Ook daalde in de jaren vijftig het percentage dat de totale belastingop-
brengsten uitmaken van het nationaal inkomen.
  Net als met de Eerste Wereldoorlog, lijkt met de Tweede Wereldoorlog de
economische betekenis van de overheid sterk te zijn gegroeid. Daarnaast mag de
toename in overheidsactiviteiten na 1945 waarschijnlijk tevens worden beschouwd
als een reactie op de grote economische crisis in de jaren dertig. Vooral in het
begin van de jaren dertig was de directe economische rol van de overheid in het
maatschappelijk leven nog relatief beperkt. Mede door de ideeën van Keynes was
aan het einde van de jaren dertig, maar zeker na de Tweede Wereldoorlog, een
theoretische basis aanwezig voor een actieve betrokkenheid van de overheid bij de
economie (zie o.a. Heilbroner, 1955, pp. 310-323 en De Hen, 1980, pp. 283 en
292-300).  Tevens had het beschikbare economische instrumentarium (de10

"economische technologie") een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, onder
meer door de werkzaamheden van Tinbergen. Daardoor leek ook in niet-commu-
nistische landen de mogelijkheid te bestaan voor een actieve betrokkenheid van de
overheid bij bijvoorbeeld de economische planning.
  Wellicht moet ook de politieke "doorbraak" van sociaal- en christendemocrati-
sche partijen in Nederland en andere Noordwesteuropese landen hier worden
genoemd als een belangrijk element. Deze emancipatiebewegingen hadden
voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog al een forse aanhang en soms
regeringsverantwoordelijkheid. Maar na 1945 speelden deze partijen in Nederland
en elders in Noordwest-Europa een sterk overheersende rol. De sociaaldemo-
cratische en ook verscheidene christendemocratische partijen, zagen (en zien)
overheidsbemoeienis als een middel om de positie van "sociaal zwakkeren" te
beschermen en/of te verbeteren. In deze partijen werd een zekere bevoogdende
rol van de overheid (of andere "autoriteiten") niet bij voorbaat geschuwd, zeker
niet als het ging om zaken als "een menswaardig bestaan" of "het vormgeven aan
de samenleving". In de Nederlandse sociaal-democratie werden gedachten over de
rol van de overheid ontwikkeld in bijvoorbeeld het Plan van de Arbeid. In
christendemocratische en vooral in katholieke kringen werd veel aandacht
gegeven aan het corporatisme. Het corporatisme stond, eenvoudig gezegd, een
nauwe samenwerking voor tussen organisaties van werkgevers en werknemers,
waardoor deze partijen - waar nodig samen met de overheid - het sociaal-econo-
misch leven op "menselijke wijze" zouden kunnen sturen (zie onder meer De



       De geringe overlevingskansen die Schumpeter zag voor het kapitalistische stelsel,11

waren overigens volgens hem niet zozeer een gevolg van het feit dat dit stelsel een
mislukking zou zijn. Naar zijn mening zou juist het succes van het kapitalisme gedrags-
veranderingen teweegbrengen bij "de ondernemers en kapitalisten", zoals een minder grote
neiging om risico's te nemen en de bereidheid in te stemmen met overheidsbemoeienis en
-regelgeving. Deze gedragsveranderingen zouden een gevolg zijn van onder meer de
onpersoonlijke verhoudingen in een grote onderneming en de al bereikte welvaart. Door
dergelijke ontwikkelingen zou het kapitalisme uiteindelijk aan het eigen succes ten onder
gaan (Schumpeter, 1976, pp. 61-62 en 156-163).
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Vries, 1973, pp. 147-148; De Hen, 1980, pp. 130 en 190-196; De Liagre Böhl
c.s., 1981, pp. 41-44 en 57-61; Daalder, 1985, pp. 322-325).
  Met behulp van onder meer de theorie van Keynes en ideeën van theoretici uit
de eigen gelederen van de desbetreffende politieke groeperingen, werd een
onderbouwing gegeven aan de gedachte dat het bij schommelingen in economi-
sche activiteiten en grote werkloosheid niet ging om verschijnselen, die als
natuurrampen over de wereld kwamen. Via het overheidsbeleid en eigen ac-
tiviteiten zou de overheid moeten zorgen voor een stabiele en volledige werkge-
legenheid.
  De "concurrentie" met de communistische landen in Oost-Europa zal eveneens
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de zogenaamde welvaartsstaat en de
groeiende rol van de overheid op vele terreinen van het maatschappelijk leven. De
zogenaamde Marshall-hulp werd na de Tweede Wereldoorlog mede ontwikkeld,
om de bevolking van Westeuropese landen minder ontvankelijk te maken voor
communistische denkbeelden (Van der Eng, 1987, pp. 9-25).
  De na 1945 toegenomen bereidheid om een sterkere economische rol van de
overheid te accepteren, zou behalve met de denkbeelden van Keynes ook kunnen
samenhangen met andere ontwikkelingen in de economische wetenschap. Zo kan
worden gewezen op Berle en Means die in de jaren dertig een, in hun ogen ver-
ontrustende, concentratietendens in het bedrijfsleven signaleerden. Marx had veel
eerder al een dergelijke concentratietendens voorspeld, maar Berle en Means
baseerden hun betoog op feitelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. De
concentratietendens betekende dat een beperkt aantal ondernemingen een groot
deel van de markt beheerste. Deze ontwikkeling zou volgens Berle en Means een
bedreiging kunnen betekenen voor de onderlinge concurrentie tussen bedrijven en
de vrije prijsvorming op markten, elementen die gezien kunnen worden als we-
zenlijke onderdelen van het kapitalistische economisch stelsel (Berle en Means,
1932, pp. 45-46). Ook Schumpeter was niet optimistisch over de kansen op
overleving van het kapitalistisch economische stelsel.  Signalen als die van Berle11

en Means hebben wellicht mede het pad geëffend voor een grotere rol van de
overheid in het economisch leven, al is de betekenis van bijvoorbeeld de concen-
tratietendenzen door anderen gerelativeerd.
  Nu is een grotere rol van de overheid in het economisch leven en in de samenle-
ving in het algemeen, niet zonder meer gelijk te stellen aan een groeiende omvang



       Soms ook trad de overheid op verzoek van het bedrijfsleven zelf regulerend op in12

de economie, bijvoorbeeld door bestaande bedrijven te subsidiëren of door bedrijven
- eventueel tijdelijk - bescherming te bieden tegen concurrentie.
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van het overheidsapparaat, of aan een toename van de door de overheid zelf
uitgevoerde activiteiten (zie ook Shughart en Tollison, 1986, p. 120 en Lane,
1993, pp. 13-15). De overheid kan - uit pragmatische of ideologische overwe-
gingen - de uitvoering van activiteiten bijvoorbeeld uitbesteden aan particuliere
organisaties (zie ook Lane, 1993, p. 131). Ook in Nederland besteedde de
overheid in de periode 1945-1995 op grote schaal activiteiten uit. Ontwikkelingen
als de groei in de economische activiteit, uitbreiding van de infrastructuur, bevol-
kingstoename, groei van steden, grotere aandacht voor onderwijs, uitbouw van de
sociale zekerheid en de welvaartsstaat en grotere belasting van het milieu, leiden
evenwel in Nederland vanaf 1950 en vooral in de periode 1960-1980, tot een
groei van de beleidsontwikkeling en regelgeving door de overheid en een toename
van het aantal daarbij betrokken beleidsontwikkelende, coördinerende en uitvoe-
rende ambtenaren.12

  Hoewel in de Westerse economieën de rol van de overheid na 1945 aanvankelijk
sterk toenam, mag zeker niet worden gesteld dat deze ontwikkeling stilzwijgend
plaatsvond. Zo drongen de Verenigde Staten in de periode 1946-1950 bij de
Westeuropese regeringen aan op de ontwikkeling van plannen ter stimulering van
het economisch herstel en vergroting van de onderlinge samenwerking (Van der
Eng, 1987, pp. 13-18). Binnen Nederland ging Tinbergen in de jaren vijftig in op
de gewenste mate van centralisatie en decentralisatie in de economische besluit-
vorming (zie bijvoorbeeld Tinbergen, 1954).
  In het voorgaande werd al gewezen op de discussies omtrent de rol van de over-
heid, die eind jaren veertig en begin jaren vijftig in de Nederlandse politiek
plaatsvonden. Ook elders in West-Europa, maar bijvoorbeeld ook in de commu-
nistische landen in Oost-Europa, bestond expliciete aandacht voor de rol die de
overheid in de economie zou moeten vervullen. In Oost-Europa kwam in de jaren
vijftig en zestig geleidelijk een discussie op gang over de noodzaak van een
zekere decentralisatie van de economische besluitvorming (zie bijvoorbeeld Dobb,
1970, pp. 27-35 en 41-45). In Oost-Europa ging het daarbij overigens vooral om
de mate, waarin de overheid de produktieplannen van bedrijven en regio's
centraal kon en moest vaststellen. Ondanks de grotere rol die de overheid na 1945
in Westerse landen speelde in de economie, was de omvang en gedetailleerdheid
van deze overheidsbemoeienis in het algemeen veel beperkter dan die in Oost-
Europa.
  Vooral vanaf de jaren zeventig groeide bij economen in de Verenigde Staten de
aandacht voor onderwerpen als de kosten van het verzamelen van informatie, de
verdeling van "eigendomsrechten" en de scheiding van eigendom en beheer van
bedrijven. Naast het functioneren van markten en de prijsvorming op die mark-
ten, ging ook belangstelling uit naar onderwerpen als transactiekosten (dat zijn



       Hier kan worden verwezen naar de in paragraaf II.1 al genoemde "ziekte van13

Baumol". Door andere organisatiestructuren en andere wijzen van sturing voor collectieve
organisaties, zou geprobeerd kunnen worden de produktiviteitsgroei van de desbetreffende
activiteiten te stimuleren. Overheveling van activiteiten uit de "zachte" sector naar de
marktsector, bijvoorbeeld door middel van privatisering, zou misschien ook een impuls
kunnen geven aan de produktiviteitsontwikkeling van de betrokken organisaties (zie Van
der Ploeg, 1995; zie ook Lane, 1993, pp. 131-132).
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kosten van het verzamelen van informatie die nodig is om transacties te kunnen
laten plaatsvinden en organisaties te kunnen sturen). Tevens was er hernieuwde
aandacht voor de betekenis, die allerlei instituties in de samenleving konden
hebben voor de ontwikkeling van de economie. Daarbij werd soms kritiek geuit
op de grote rol van de overheid in de samenleving. Een grote overheidsrol zou de
efficiëntie in het produktieproces nadelig kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld
omdat het eigenbelang van werknemers in een overheidsorganisatie in het alge-
meen niet direct werd gediend door een efficiëntere produktie.
  Vooral na een tweetal energie- en grondstoffencrises in de jaren zeventig en een
ernstige economische recessie in het begin van de jaren tachtig, werd ook in
Nederland meer aandacht besteed aan de vraag, of het overheidsapparaat en de
overheidstaken niet te groot waren geworden. Eind jaren zeventig nam het
financieringstekort van de overheid snel toe, terwijl de werkgelegenheid daalde.
In 1978 presenteerde het kabinet-Van Agt I de nota Bestek '81, hoofdlijnen van
het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange termijn. Onder
meer forse bezuinigingen bij de overheid maakten deel uit van de aangekondigde
plannen (zie bijvoorbeeld Bosmans, 1990, pp. 114-119).
  De bezuinigingsplannen van Bestek '81 werden slechts zeer ten dele gereali-
seerd, maar geven toch aan dat de rol van de overheid en de collectieve sector in
Nederland ter discussie kwamen te staan. Er werden vraagtekens gezet bij de
effectiviteit en efficiëntie van het overheidshandelen. Tevens kwamen geleidelijk
meer geluiden op over een logge en moeilijk bestuurbare overheid, die te weinig
"waar voor haar geld" zou leveren. Daar komt bij dat de economie minder sterk
groeide dan in de periode 1950-1977. Tevens - en wellicht mede ten gevolge van
de geringere economische groei -  kwam op grotere schaal de wens op, het
aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen niet verder te laten
groeien.  Eveneens speelde de - ook ideologisch geïnspireerde - overweging een13

rol, dat de overheid geen taken zou moeten verrichten, die de marktsector net zo
goed of beter zou kunnen doen (zie onder meer Boorsma en Mol, 1983, pp. 9-18;
Bosmans, 1990, pp. 142-144; Kickert c.s., 1992, pp. 8-21; Kickert, 1993, p. 44;
Van Tilborg, 1995, p. 222; Meijerink en Schaap, 1995, pp. 40-47; zie in dit ver-
band ook Hopwood, 1984, pp. 170-176 en Lane en Ersson, 1987, pp. 4-5). Ook
de groeiende rol van de regelgeving van de Europese Unie (EU) kan in dit
verband worden genoemd. Door de EU werden bijvoorbeeld diverse regels opge-



       In navolging van de opmerkingen die bijvoorbeeld Humphrey c.s. (1993, pp. 11-14

12) maken voor de Engelse situatie, zou hier de vraag kunnen worden opgeworpen in
hoeverre er - in elk geval op de korte termijn - een spanning ontstaat tussen beleidsam-
bities en feitelijk handelen, als de overheid zelf (regulerende) initiatieven ontplooit om te
komen tot een beperking van haar rol in de economie en meer algemeen in de samenle-
ving.

       In 't Veld geeft aan dat de voorkeur van de Commissie-Sint voor interne in plaats15

van externe verzelfstandiging waarschijnlijk berust "op een impliciet geloof in de zege-
ningen van centrale controle binnen één organisatie, om op die manier een (onvermijdelij-
ke) botsing van regimes te voorkomen." Tevens stelt In 't Veld dat de Commissie-Sint
weinig oog had voor enkele motieven, die aanvankelijk een grote rol speelden in het
Nederlandse verzelfstandigingsproces. Oorspronkelijk zou verzelfstandiging onder meer
de kwaliteit van de uitvoering moeten verhogen en daarnaast het "kerndepartement"
moeten laten opbloeien. Dit laatste zou mogelijk zijn, omdat op centraal niveau een
kleinere beleidsorganisatie met meer innerlijke samenhang zou overblijven (In 't Veld,
1995, pp. 70-76).
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steld, die zouden moeten leiden tot een sterkere concurrentie voor onderdelen van
de publieke sector (Van de Ven, 1993, pp. 56-61).
  Door dergelijke, hier slechts in enkele grote lijnen geschetste ontwikkelingen,
ontstond geleidelijk meer aandacht voor het zoeken naar efficiëntere organisatie-
structuren voor de overheid en de verzelfstandiging van onderdelen van de over-
heid. Op het niveau van de Nederlandse rijksoverheid introduceerde het eerste
kabinet Lubbers in 1982 de zes "grote operaties" (decentralisatie, deregulering,
privatisering, heroverweging, personeelsvermindering en reorganisatie rijksover-
heid).  Opvolgende kabinetten startten "kleine efficiency operaties" en in 199114

de zogenaamde Grote Efficiency-Operatie, waarin de aandacht uitging naar
bezuinigingen op de overheidsuitgaven en tevens naar de structuur en het beheer
van de rijksoverheid. In het kader van deze operaties werden op rijksniveau
verzelfstandigingen van overheidsorganisaties gestimuleerd (zie ook De Kam en
De Haan, 1991, pp. 14-20; Tjeenk Willink en Hupe, 1991, pp. 21-26).
  Rond het midden van de jaren negentig verschenen in Nederland enkele kritische
rapporten over de sturing van verzelfstandigde overheidsorganisaties (zie bijvoor-
beeld Commissie-Sint, 1995; Algemene Rekenkamer, 1995 - deel 3).  Mede naar15

aanleiding van deze rapporten leek in de media en in de politiek, een zekere
terughoudendheid te ontstaan ten aanzien van het verzelfstandigen van overheids-
organisaties en het versterken van de werking van de markt. Onduidelijk is nog
of dergelijke ontwikkelingen alleen zullen leiden tot meer aandacht voor bijvoor-
beeld het maken van zakelijke afspraken met en goede informatievoorziening door
verzelfstandigde organisaties, of dat ze ertoe leiden dat het rijk en andere overhe-



       In het in 1997 verschenen eindrapport van de Werkgroep Markt en Overheid16

("Commissie-Cohen") werd vooral aandacht besteed aan de wijze, waarop zou kunnen
worden bewerkstelligd dat particuliere organisaties en overheidsorganisaties die zich op
een open markt begeven (bijvoorbeeld na verzelfstandiging), zich in eenzelfde concurren-
tiepositie bevinden (zie Ministerie van Economische Zaken/Werkgroep Markt en Over-
heid, 1997).

       Deregulering houdt in, dat het aantal door de overheid uitgevaardigde regels en17

voorschriften wordt beperkt. Dat moet ertoe leiden dat bedrijven en individuen efficiënter
kunnen handelen.

       Door externe verzelfstandiging kan ook de indruk worden gewekt dat het aantal18

werknemers in een bepaalde overkoepelende overheidsorganisatie daalt (omdat de
werknemers van de verzelfstandigde organisatie er nu formeel niet meer toe behoren).
Dergelijke overwegingen speelden vooral aanvankelijk misschien een rol bij de plannen
voor verzelfstandiging van onderdelen van ministeries.
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den op langere termijn terughoudend zullen zijn bij de verdere verzelfstandiging
van overheidsorganisaties.16

  De introductie van nieuwe organisatiestructuren in de overheid en de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties, was overigens zeker geen exclusief Neder-
lands verschijnsel. Ook in omringende Europese landen en in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, ontstond aandacht voor
onderwerpen als verzelfstandiging, deregulering en veranderingen in de sturing
van overheidsorganisaties en de daarbij te hanteren organisatievormen (zie
bijvoorbeeld Sherer en Southworth, 1984; Hood, 1991, 1995; Osborne en
Gaebler, 1993; Kickert, 1993, pp. 33-44; Lawton en Rose, 1994, pp. 159-168;
Coombs en Jenkins, 1995, pp. 1-26; Ferlie c.s., 1996, pp. 15-20).  Overigens17

mag waarschijnlijk worden gesteld dat zowel in Nederland als elders, niet alleen
op grond van economische overwegingen de wens opkwam tot beperking van de
overheidsrol in de economie.
  In het algemeen gesproken kan bij overheidsactiviteiten ook waarde worden
gehecht aan aspecten als het streven naar rechtszekerheid en sociale en rechtsge-
lijkheid. Bij de uitwerking van denkbeelden omtrent deregulering, beperking van
de actieve economische rol van de overheid en privatisering, speelden naast
economische ook politiek-ideologische factoren een rol (zie ook Lane, 1985, pp.
40-44; Wilson, 1989, p. 364; March en Olsen, 1989, pp. 134-137; Dunleavy,
1992, pp. 4-5 en 227-228).

Als het gaat om de activiteiten van de Nederlandse overheid, is moeilijk vast te
stellen welke invloed precies uitging van veranderingen in de ideologische,
economische en eventuele andere denkbeelden. Tevens is het waarschijnlijk niet
eenvoudig om te bepalen in welke mate veranderde meningen omtrent de over-
heidsrol voortvloeiden uit de economische prestaties van overheden.  Op dit18



       Weber achtte een aan duidelijke regels en bevoegdheden gebonden bureaucratie een,19

in elk geval in technische zin, ideale organisatievorm voor samenlevingen die zo complex
waren, dat ze niet langer op min of meer informele wijze konden worden overzien en
bestuurd door bijvoorbeeld enkele notabelen, die eventueel naar eigen inzicht bepaalde
taken delegeerden. Weber stelde dat het gezag in een bureaucratie was gebaseerd op
rationele gronden, waarbij degenen die gezag uitoefenden dit niet deden op grond van hun
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moment is het van belang in algemene zin vast te stellen, dat het bij de toegeno-
men aandacht voor verzelfstandiging van overheidsorganisaties niet alleen ging
om verhoging van de efficiëntie, maar ook om veranderingen in bijvoorbeeld de
overheersende politiek-ideologische overtuigingen. In deze studie is de aandacht
echter vooral gericht op economische overwegingen voor de verandering van
organisatiestructuren en de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  In paragraaf II.3 volgt nu eerst een beschrijving van de verschillende vormen
van verzelfstandiging, die kunnen worden onderscheiden.

II.3 De diverse vormen van verzelfstandiging van overheidsorganisaties

II.3.1 Inleiding

Zowel op het niveau van de rijksoverheid als op het niveau van de lagere overhe-
den werden in Nederland gedurende lange tijd - en in verscheidene gevallen ook
nu nog - organisatievormen gehanteerd die werden gekenmerkt door een vrij
sterke mate van centralisatie. In gecentraliseerde organisaties verlopen veel activi-
teiten volgens strikte procedures en hiërarchische sturingsmechanismen, waarbij
de formele beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op het hoogste
niveau in de organisatie liggen. Overheidsorganisaties kunnen kiezen voor een
dergelijke werkwijze om te waarborgen dat zorgvuldig volgens de regels wordt
gewerkt en dat de politieke bestuurders degenen zijn die, soms tot in de details,
de uiteindelijke beslissingen nemen.
  Bij de keuze voor deze gecentraliseerde, sterk gereguleerde organisatievormen
(en de veelal bijbehorende scheiding van beleidsvoorbereiding en beleidsuit-
voering) spelen uiteenlopende overwegingen een rol. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het scheiden van functies, het versterken van de mogelijkheden tot controle en
een streven naar rechtszekerheid en -gelijkheid. De samenleving wordt in deze
situatie bestuurd door een bureaucratie die werkt volgens en is gebonden aan
duidelijk omschreven regels en bevoegdheden. De bureaucratische organisatie-
vorm leidde volgens Weber tot onder meer continuïteit van de organisatie, een
duidelijke hiërarchische verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
tegengaan van willekeur en de mogelijkheid gespecialiseerde medewerkers in te
zetten voor de diverse taken (Weber, 1968, pp. 212-223 en 973-980; zie ook Her-
weijer, 1992, pp. 230-231 en Lane, 1993, pp. 2-3 en 49-50).19



persoon, maar op grond van hun functie. Als type-aanduiding voor een dergelijke bestu-
ringsvorm hanteerde hij de benaming "wettelijk gezag". Daarnaast onderscheidde hij gezag
dat berust op tradities, of op charismatische eigenschappen van personen (Weber, 1968,
pp. 215-218).

       Voor commerciële bedrijven kan worden gesteld, dat ze in financieel-economisch20

opzicht niet zelfstandig zijn als ze voor het voortbestaan afhankelijk zijn van door andere
organisaties toegekende budgetten of subsidies. Aan non-profit- en overheidsorganisaties
wordt deze eis van financieel-economische zelfstandigheid niet zonder meer gesteld
(Bouma, 1982, pp. 41-42).

       Simon hanteert het begrip taakorganisatie voor een organisatie-eenheid die (in21

hoofdzaak) een functie vervult voor één andere organisatie en daarmee strategisch
afhankelijk is van die andere organisatie. De taakorganisatie is een organisatie-eenheid, die
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  Met vormen van verzelfstandiging, zoals de ontwikkeling van contractmana-
gement en de toename van het aantal zelfstandige bestuursorganen, kwam in
Nederland sinds ongeveer 1985 verandering in de gecentraliseerde opzet van
overheidsorganisaties (zie bijvoorbeeld Van der Krogt en Spijker, 1989; Kuiper,
1992; Frissen, 1993; Ter Bogt en Van Helden, 1993; Kickert, 1993, pp. 144-149;
Ter Bogt, 1994c, pp. 24-26).
  Het verschijnsel verzelfstandiging kan vanuit meerdere invalshoeken worden
bezien. De aandacht hoeft niet in de eerste plaats uit te gaan naar de wijze van
financiering of bekostiging (zie ook Mol, 1989, pp. 176-177; De Kam, 1995, pp.
140-142).  Vanuit financieel-economische invalshoek kan ook worden gekeken20

naar bijvoorbeeld de economische efficiëntie, de invloed van het profijtbeginsel
en de markt en de wijze van financiële en economische sturing. Vanuit organi-
satorische invalshoek bezien kan het gaan om bijvoorbeeld de voor- en nadelen
van sturing via de hiërarchie en decentralisatie, of de - gezien de aard van de acti-
viteiten - in een bepaalde situatie te hanteren organisatievorm.
  Als wordt gewerkt vanuit een bestuurlijke of juridische invalshoek, komt de
nadruk voor een deel op andere aspecten te liggen. De eigendom van de organisa-
tie, of het publiek- of privaatrechtelijke karakter van organisaties kunnen bijvoor-
beeld van belang zijn. In Nederland bestaat veel aandacht voor juridisch-bestuurs-
kundige aspecten bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Hierbij gaat het
vooral om de mate van verantwoordelijkheid die de politieke bestuurder draagt
voor de verzelfstandigde organisatie.
  De mate waarin het management van een organisatie-eenheid onafhankelijk van
een andere organisatie kan handelen, mag worden gezien als een zeer belangrijk
element bij de beoordeling van de mate van zelfstandigheid van een organisatie.
Bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties gaat het er uiteindelijk vooral
om, dat de organisatie op bepaalde gebieden in sterkere mate dan voorheen zelf-
standig beslissingen mag nemen (zie ook Simon, 1989, p. 48; Künneke, 1993, p.
34).21



in opdracht van een hiërarchisch hoger orgaan (het zogenaamde beleidsorgaan) een
bepaalde taak uitvoert ten behoeve van derden (niet het beleidsorgaan). De continuïteit van
de taakorganisatie wordt niet direct bepaald door de gerealiseerde produkten en diensten
(de output). Een taakorganisatie wordt beoordeeld en betaald door het beleidsorgaan, dat
op enigerlei wijze ook bepalend is voor de continuïteit van de organisatie. Het beleidsor-
gaan beslist dus over de continuïteit van de taakorganisatie en niet de leiding van de
desbetreffende taakorganisatie. De output is veelal slechts een van de elementen waarop
het management van de taakorganisatie wordt beoordeeld. De taakorganisatie is een middel
om het doel van het beleidsorgaan te bereiken.
  Een marktorganisatie is in de ogen van Simon een organisatie-eenheid, die strategisch
onafhankelijk is van een andere organisatie. Allerlei beleidskeuzes kunnen dus zelfstandig
binnen de organisatie worden gemaakt. Een marktorganisatie heeft afnemers die in
principe indifferent staan tegenover de continuïteit van de organisatie. Marktorganisaties
streven naar continuïteit met behulp van de produkten en diensten die worden aangeboden
(de output).
  Beide typen organisaties worden uiteindelijk betaald en beoordeeld door anderen. De
principiële vraag concentreert zich rond de vraag naar de mate van afhankelijkheid van het
management, aldus Simon (1989, pp. 48 en 75-81). Simon (1989, pp. 85-92) stelt dat een
vermenging van beide organisatietypen in één organisatie kan leiden tot complicaties bij de
sturing.
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  In de praktijk lopen bij verzelfstandiging de financieel-economische, organi-
satorische en bestuurlijk-juridische aspecten dikwijls door elkaar heen. Ook
kunnen ze elkaar gedeeltelijk overlappen. Verzelfstandiging kan in algemene zin
worden omschreven als het verminderen van de zeggenschap van het politieke
bestuur over de uitvoering (maar soms ook de definiëring) van een bepaalde taak.
Deze vermindering van zeggenschap kan meer of minder verregaand zijn.
  Interne verzelfstandiging houdt in dat de verzelfstandiging plaatsvindt binnen de
desbetreffende overheidsorganisatie. De verzelfstandigde eenheid krijgt een
grotere vrijheid van beheer, maar blijft nadrukkelijk deel uitmaken en onder
verantwoordelijkheid van de moederorganisatie. Externe verzelfstandiging bete-
kent dat een bepaalde taak wordt overgedragen aan een juridisch verzelfstandigde
eenheid buiten de oorspronkelijke moederorganisatie. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de taak komt te liggen bij de leiding van de verzelfstan-
digde eenheid (zie Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheers-
regels, 1991, p. 57). De verantwoordelijkheid van de politieke bestuurder wordt
beperkt tot de uitoefening van de bevoegdheid om de organisatie bepaalde
aanwijzingen of richtlijnen te geven en het houden van toezicht op de uitvoering
ervan (Tweede Kamer, 1990-1991, 21042 - nr. 4, p. 9).

II.3.2 Vormen van verzelfstandiging op de verschillende overheidsni-
veaus
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Veel Nederlandse publikaties zijn vooral gericht op verzelfstandiging van organi-
satie-eenheden vanuit de rijksoverheid. De terminologie die is ontwikkeld voor de
verschillende vormen van verzelfstandiging, sluit in eerste instantie ook sterk aan
bij de op rijksniveau optredende vormen van verzelfstandiging. Op het niveau van
de lagere overheden (provincies en gemeenten) zijn in het algemeen vormen van
verzelfstandiging te onderscheiden, die min of meer overeenkomen met die op het
niveau van de rijksoverheid.
  In deze paragraaf komen de verschillende vormen van verzelfstandiging bij rijk,
provincies en gemeenten aan de orde (zie onder meer Tweede Kamer 1990-1991,
21.042 - nrs. 3-4; Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheers-
regels, 1991, pp. 57-58; Commissie-Sint, 1995, pp. 7-12 en bijlage 1; zie ook
Hartley en Parker, 1991, pp. 20-21). Gerangschikt naar oplopende mate van zelf-
standigheid worden in deze studie de navolgende verzelfstandigingsvormen
onderscheiden.
- Interne verzelfstandiging, die de vorm kan aannemen van:

. zelfbeheer;

. contractmanagement;

. agentschap en vergelijkbare vormen van verzelfstandiging bij lagere
overheden, zoals een bedrijf (formeel: tak van dienst, zijnde een
bedrijf);

- Externe verzelfstandiging, die de vorm kan aannemen van:
. zelfstandige bestuursorganen (zbo) en vergelijkbare vormen van

verzelfstandiging (zoals voor de bekostiging sterk van de moederor-
ganisatie afhankelijke stichtingen, of een zogenaamde gemeenschap-
pelijke regeling);

. overheids-naamloze vennootschap (overheids-nv);

. uitbesteding/privatisering;

. afstoten.
  Daarnaast kunnen organisaties uiteraard op centrale wijze worden gestuurd.
Strikt genomen betekent centrale sturing dat geen bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden zijn overgedragen aan de organisatie-eenheden; er heeft in het geheel
geen decentralisatie plaatsgevonden. In totaliteit ontstaat aldus een
"verzelfstandigingsspectrum" waarin acht sturingsvormen worden onderscheiden,
lopend van centrale sturing naar afstoting van activiteiten, dat wil zeggen van
geheel geen tot volledige verzelfstandiging.
  De scheidslijnen tussen de verschillende vormen van verzelfstandiging zijn niet
altijd helder. Dit is mede een gevolg van het feit, dat bij verzelfstandiging zowel
financieel-economische, juridisch-bestuurskundige als organisatorische aspecten
een rol kunnen spelen (zie ook Schreuder, 1991, pp. 221-224; De Ridder en
Scheltema, 1993; Kastelein, 1993; Künneke, 1993, p. 35; Meijerink en Schaap,
1995, pp. 45-50). Ten aanzien van de verschillende aspecten kan de mate van
verzelfstandiging in de praktijk uiteenlopen. In de voorliggende studie wordt de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties vooral bekeken vanuit de financieel-
economische en organisatorische invalshoek.



       De centrale sturing, zelfbeheer, contractmanagement en agentschap plus verwante22

vormen, worden hier beschouwd als vormen van interne sturing, c.q. interne verzelf-
standiging. Het zbo, de overheids-nv, uitbesteden/privatiseren en afstoten, zijn vormen
van externe verzelfstandiging. Omdat het bij de hier onderscheiden sturingsvormen gaat
om een globale indeling, waarbij de grenzen tussen de verschillende vormen niet nauwkeu-
rig zijn vastgelegd, kunnen intuïtieve en arbitraire elementen een rol spelen bij de classifi-
catie van een bepaalde organisatie in het "verzelfstandigingsspectrum".
  In de praktijk is in feite sprake is van een continu verlopende schaal. Zo kan een
organisatie zich bijvoorbeeld ergens tussen twee van de hier onderscheiden sturingsvormen
in bevinden. Bovendien hoeft een organisatie niet op elk sturingsaspect eenzelfde mate van
zelfstandigheid te hebben.

       Ook min of meer met het agentschap vergelijkbare sturingsvormen als het staatsbe-23

drijf en de gedeconcentreerde rijksdienst, zijn specifiek voor de rijksoverheid.
  Gedeconcentreerde rijksdiensten zijn geografisch gespreide organisatie-eenheden die
belast zijn met de uitvoering van bepaalde taken, maar die organisatorisch (en soms ook
beheersmatig) gezien volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de politieke be-
stuurder en de overkoepelende overheidsorganisatie, waarvan de eenheid deel uitmaakt.
  Een staatsbedrijf is een zelfstandig bedrijf waarvoor een minister verantwoordelijk is.
Meestal hanteert een staatsbedrijf een commercieel boekhoudstelsel; dit in verband met de
kostprijsbepaling bij het optreden op de markt. Het gaat bij staatsbedrijven niet om de
vennootschappen, e.d., waarin de overheid alle of een meerderheid van de aandelen bezit.
Een staatsbedrijf verschijnt via "moederposten" in de begroting van een ministerie en is
onderworpen aan de algehele begrotingsregels van het rijk (zie ook Ministerie van
Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheersregels, 1991, p. 61). Op het niveau van
gemeenten en provincies kunnen soortgelijke bedrijven bestaan.
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  In het onderstaande worden de verschillende hier onderscheiden vormen van
verzelfstandiging nog kort toegelicht.22

Vormen van interne verzelfstandiging

Bij interne verzelfstandiging treedt juridisch gezien naar buiten toe geen veran-
dering op in de verantwoordelijkheden van de politieke bestuurder, noch in civiel-
rechtelijke, noch in staatsrechtelijke zin (dat wil zeggen ten opzichte van parle-
ment, provinciale staten of gemeenteraad). Zelfbeheer en contractmanagement
zijn vormen van verzelfstandiging, die op elk overheidsniveau te hanteren zijn.
Het agentschap is een organisatievorm die specifiek geldt voor het niveau van de
rijksoverheid.  Op het niveau van de lagere overheden bestaan vormen van23

verzelfstandiging, die qua reikwijdte min of meer overeenkomen met het agent-
schap, zoals de tak van dienst, zijnde een bedrijf (hier verder aangeduid als be-
drijf).
  Bij zelfbeheer draagt de moederorganisatie bepaalde verantwoordelijkheden en
bevoegdheden met betrekking tot het interne beheer over aan de leiding van een
organisatie-onderdeel. Bij zelfbeheer mag een organisatie-onderdeel tot op zekere



       De binnen de traditionele, centraal gestuurde overheden bestaande "tak van dienst"24

(of kortweg: dienst), zou beschouwd kunnen worden als een gematigde vorm van
zelfbeheer.

       In een produktieproces kunnen eenvoudig gesteld vier stadia worden onderscheiden.25

De eerste fase bestaat uit het ter beschikking komen van bepaalde produktiemiddelen
(inputs), zoals arbeid, geld, apparatuur en huisvesting. Deze worden in de volgende fase
in de organisatie gebruikt om bepaalde activiteiten of werkzaamheden te laten plaatsvinden
(het "werkproces" of de "throughput"). De werkzaamheden in de organisatie leiden ver-
volgens tot een zekere hoeveelheid produkt (output). Tot slot moeten deze produkten
leiden tot de uiteindelijke effecten die met het produktieproces zijn beoogd (de outcome).
De beoogde effecten kunnen in nauw verband staan met de formele doelstellingen van de
organisatie.

       In de rijksoverheid is de administratie ingericht volgens het kasstelsel. De moge-26

lijkheid voor een agentschap om de administratie in te richten volgens het baten-lastenstel-
sel, kan worden gezien als een van de aspecten van het bedrijfsmatig werken. Op gemeen-
telijk en provinciaal niveau wordt het baten-lastenstelsel algemeen gebruikt; de bedrijven
vormen hier wat dit betreft geen uitzondering.
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hoogte zelfstandig beschikken over de ter beschikking gestelde produktiemiddelen
(de zogenaamde inputs).24

  Bij contractmanagement worden niet alleen bevoegdheden op het gebied van het
beheer van een organisatie-onderdeel overgedragen, maar worden ook afspraken
gemaakt over de door de dienst te leveren prestaties. Er worden dus tevens
afspraken gemaakt over de produktie (de "outputs") en eventueel ook over de met
deze produktie te bereiken effecten, de "outcome" (zie onder meer Van der Krogt
en Spijker, 1989, pp. 11-20, Ter Bogt en Van Helden, 1994, p. 4; Ter Bogt,
1994c, pp. 25-26).25

  Een agentschap is een min of meer bedrijfsmatig werkend onderdeel van een
rijksdienst. De specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een
agentschap dienen bij de instelling ervan zo duidelijk mogelijk te worden vastge-
legd en kunnen van geval tot geval sterk verschillen (Ministerie van Finan-
ciën/Heroverwegingswerkgroep Beheersregels, 1991, pp. 58-60). Het agentschap
kan min of meer gelijk worden gesteld met het zogenaamde bedrijf. Ook het
bedrijf kan bedrijfsmatig werken.  Bedrijven bestaan met name op provinciaal en26

gemeentelijk niveau.
  Op zich heeft het feit dat een bepaald organisatie-onderdeel als bedrijf wordt
aangemerkt, geen betekenis voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de betrokken partijen. Gezien het feit dat het gaat om een duidelijk afgescheiden
organisatorische eenheid die wordt geleid op basis van bedrijfseconomische
principes, hebben leidinggevenden in een staats-, provinciaal of gemeentelijk
bedrijf in de praktijk veelal een bepaalde vrijheid van handelen. Maar formeel
moeten over deze vrijheden nadere afspraken worden gemaakt. Als een bedrijf



       Als algemene regel moet binnen de rijksoverheid worden gewerkt volgens het27

zogenaamde kasstelsel, waarbij de verslaggeving wordt gebaseerd op de geldstromen in
een bepaalde periode. De uitgaven en inkomsten worden dan verantwoord in de periode
waarin ze worden betaald, resp. ontvangen (Aukes, 1996, pp. 46-47). Een op het baten-
lastenstelsel gebaseerde verslaggeving verschaft inzicht in de aan een bepaalde periode toe
te rekenen kosten en opbrengsten, dat wil zeggen in de kosten en opbrengsten voorzover
die daadwerkelijk betrekking hebben op de betrokken periode.
  Als bijvoorbeeld in een bepaald jaar een machine met een levensduur van vijf jaren wordt
aangeschaft en betaald, komt bij het kasstelsel de aanschafprijs van die machine volledig
ten laste van dat jaar. Onder het baten-lastenstelsel wordt de aanschafprijs in een periode
van vijf jaren afgeschreven en komt elk jaar een deel van de aanschafprijs
ten laste van het resultaat. De hoogte van de jaarlijkse afschrijving is daarbij afhankelijk
van het gehanteerde afschrijvingsstelsel.
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specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt, kan hieraan vorm
worden gegeven via bijvoorbeeld zelfbeheer of contractmanagement.
  Het agentschap is bedoeld voor onderdelen van het rijk, waarbij een doelmatige
bedrijfsvoering bijvoorbeeld vereist dat wordt gewerkt volgens het baten-las-
tenstelsel (Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheersregels,
1991, pp. 58-68; Van de Ven, 1993, pp. 56-61).  De administratie van provin-27

cies en gemeenten wordt volledig gevoerd volgens het baten-lastenstelsel; dat
geldt dus ook voor de op die niveaus bestaande bedrijven. Bedrijven hebben wel
bepaalde vrijheden ten aanzien van de inrichting van de administratie. Daarbij kan
worden afgeweken van de door het rijk voor de desbetreffende overheidslaag
vastgestelde Comptabiliteitsvoorschriften (dat zijn voorschriften betreffende de
inrichting van de administratie en de financiële verslaglegging). Voor wat betreft
het beheersregime geldt bij de overige gevallen van interne verzelfstandiging, dat
in principe moet worden gewerkt overeenkomstig de Comptabiliteitsvoorschriften
die gelden voor de desbetreffende overheidslaag. 

Vormen van externe verzelfstandiging

Externe verzelfstandiging betekent niet zonder meer, dat een overheid geen
enkele bemoeienis meer zou willen hebben met bepaalde activiteiten en de
voortbrenging van bepaalde produkten. Wel betekent het, dat er in meerdere of
mindere mate afstand ontstaat tussen de moederorganisatie en de organisatie, die
de desbetreffende activiteiten uitvoert en de produkten daadwerkelijk voortbrengt.



       Voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen in Nederland zijn de Kiesraad, de28

openbare universiteiten, de Bedrijfsverenigingen, het Landelijk Selectie-en Opleidingsin-
stituut Politie (LSOP), het Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO), De Nederlandsche
Bank NV, de Octrooiraad en de Verzekeringskamer (zie Algemene Rekenkamer, 1995-
deel 3, bijlagen 3, 4 en 5).
  Functionele decentralisatie houdt in, dat bepaalde bestuurlijke taken van een algemeen
bestuursorgaan worden overgedragen aan een bestuursorgaan dat uitsluitend voor de
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Figuur II.1 Enkele vormen van externe verzelfstandiging en de betekenis
ervan (Commissie-Sint, 1995, bijlage 1)

afstoten privatiseren zelfstandige bestuurs-
organen

wat betekent we doen er niets aan we doen het als overheid het is een bestuurstaak,
het? en of anderen er wat niet meer zelf, maar dat maar we zetten het op

aan doen, zien we wel het gedaan wordt, blijft afstand
van belang

verhouding geen ministeriële ver- geen ministeriële verant- beperkte ministeriële
minister- antwoordelijkheid woordelijkheid voor de verantwoordelijkheid
parlement organisatie, wel voor

wijze van gebruik van de
stuurmiddelen

stuurmidde- geen eventueel: concessiever- in wet waarmee zbo
len voor lening, contractbepalin- werd ingesteld aan de
moederorga- gen, subsidievoorwaar- minister toegekende be-
nisatie den voegdheden 

Bij externe verzelfstandiging van een overheidsorganisatie treedt een afname op
in bepaalde verantwoordelijkheden van de politieke bestuurder. In sommige
gevallen kunnen ze zelfs volledig verdwijnen. Figuur II.1 geeft in dit verband
enkele conclusies weer, die de Commissie-Sint trok ten aanzien van drie belang-
rijke vormen van externe verzelfstandiging op het niveau van de rijksoverheid
(Commissie-Sint, 1995, bijlage 1; zie ook Ministerie van Financiën/ Heroverwe-
gingswerkgroep Beheersregels, 1991, p. 57; Weitenberg en Van de Ven, 1995,
pp. 34-35).
  Bij externe verzelfstandiging zal op financieel-economisch gebied in het alge-
meen, meer dan bij een intern opererende organisatie, sprake zijn van een "zake-
lijke relatie" tussen de (voormalige) overkoepelende overheidsorganisatie en de
verzelfstandigde organisatie. Die meer zakelijke relatie kan bijvoorbeeld inhouden
dat duidelijke afspraken worden gemaakt over de omvang en de kwaliteit van de
produktie en over de kostprijzen ervan. Tevens kan externe verzelfstandiging
betekenen, dat de organisatie in sterkere mate moet werken volgens het profijtbe-
ginsel en meer druk van de markt gaat ondervinden.
Het op niveau van de rijksoverheid bestaande zelfstandige bestuursorgaan (zbo),
kan worden gezien als een vorm van zogenaamde functionele decentralisatie.28



uitvoering van die specifieke taken verantwoordelijk is. De functionele decentralisatie kan
worden geplaatst tegenover de territoriale decentralisatie, waarbij taken worden toegekend
aan een andere bestuurslaag (het rijk draagt bijvoorbeeld taken over aan de provincies of
gemeenten). Een belangrijk verschil met privatisering is dat het bij functionele decen-
tralisatie, ook wel aangeduid als functioneel bestuur, gaat om bestuurstaken. Bij functio-
neel bestuur is de verzelfstandigde organisatie niet hiërarchisch ondergeschikt aan de
politieke bestuurder en veranderen dus de verantwoordelijkheden van de bestuurder
(Tweede Kamer 1990-1991, 21042 - nr. 4, pp. 7-9; zie ook Schreuder, 1991, pp. 226-
227; Van de Ven, 1993, p. 58; Algemene Rekenkamer, 1995-deel 3, pp. 6-8).

       Gemeenschappelijke regelingen zijn een organisatievorm, waarbij door gemeenten,29

maar soms (zoals bij de vervoerregio's) ook door andere overheden en organisaties, voor
de uitvoering van bepaalde taken een regionaal samenwerkingsverband wordt gevormd.
De betrokken partijen besturen de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk. De taken van
de gemeenschappelijke regeling kunnen liggen op het gebied van bijvoorbeeld de automa-
tisering, volkshuisvesting, of verkeer en vervoer. Gemeenschappelijke regelingen hebben
in het algemeen betrekking op uitvoerende activiteiten. Daarnaast kunnen ook meer be-
leidsmatige activiteiten in een samenwerkingsverband worden ondergebracht. De precieze
vorm en mate van zelfstandigheid van gemeenschappelijke regelingen kunnen variëren.
  In sommige gevallen zullen gemeenten activiteiten die ze eerst zelf uitvoerden, inbrengen
in het opgerichte samenwerkingsverband, inclusief de bijbehorende ambtenaren. Overwe-
gingen van efficiëntie kunnen bij de oprichting van gemeenschappelijke regelingen een rol
spelen (door de samenwerking ontstaat een organisatie met voldoende schaalgrootte). Maar
dikwijls speelt ook het feit een rol, dat het gaat om zaken die qua reikwijdte de grens van
een bepaalde gemeente of provincie overschrijden.
  De sturing van de gemeenschappelijke regeling vindt in het algemeen op afstand plaats
door de betrokken overheden en eventuele andere organisaties. Het management van de
betrokken organisatie heeft veelal in de dagelijkse praktijk een grote handelingsvrijheid.
De moederorganisaties blijven formeel verantwoordelijk voor de door de gemeenschap-
pelijke regeling verrichte activiteiten. Ook blijven ze, meestal gezamenlijk, verantwoorde-
lijk voor de financiële gevolgen van de handelingen van de "gemeenschappelijke rege-
ling". De verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke participant is daarbij bijvoorbeeld
gerelateerd aan de vermogensinbreng.
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Aan een zbo is de uitoefening van een bepaalde bestuurstaak opgedragen, zonder
dat het zbo volledig hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. Dat betekent
niet dat een zbo altijd in sterke mate zelfstandig kan handelen en dat er altijd een
grote afstand bestaat tussen het zbo enerzijds en de betrokken minister en het
ministerie anderzijds. Qua aard van de taken kunnen tussen zbo's grote verschil-
len bestaan. Dat geldt ook voor de gekozen rechtsvorm, die kan variëren van
bijvoorbeeld het ontbreken van rechtspersoonlijkheid, tot vormen als de stichting,
de coöperatie, of de naamloze vennootschap (zie Algemene Rekenkamer, 1995-
deel 3, bijlage 4). Min of meer met de zbo's vergelijkbare vormen van
verzelfstandiging op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn onder meer de
gemeenschappelijke regelingen en stichtingen, die voor de bekostiging sterk
afhankelijk zijn van de voormalige moederorganisatie.29



       Overheids-nv's bezitten zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Hoewel de activiteiten30

van overheids-nv's uiteen kunnen lopen, gaat het voor een aanzienlijk deel om taken, die
in Nederland traditioneel worden gezien als een (mede-)verantwoordelijkheid van de
overheid, zoals energievoorziening en openbaar vervoer. Bij vervoer per spoor of
energie-opwekking kan ook de overweging van een natuurlijk monopolie een rol spelen.
Van een natuurlijk monopolie is sprake als bij het verrichten van bepaalde activiteiten
zodanige schaalvoordelen optreden, dat er in een bepaalde markt slechts plaats is voor één
bedrijf. De aanwezigheid van slechts één bedrijf leidt dus, technisch gezien, tot de laagste
kosten per eenheid produkt. Strategische overwegingen ten aanzien van bijvoorbeeld het
in stand houden van bepaalde activiteiten, grondstoffenvoorziening en landingsrechten,
speelden een belangrijke rol bij het feit dat de overheid traditioneel (grotendeels) de
aandelen in handen had van bedrijven als DSM en KLM (zie ook Ferguson en Ferguson,
1994, pp. 194-198).
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  Er bestaat een vrij grote variatie in de precieze vorm en reikwijdte van de
zelfstandigheid van zbo's en verwante vormen van verzelfstandiging. In het
algemeen worden ze hier evenwel beschouwd als een gematigde vorm van externe
verzelfstandiging.
  De overheids-naamloze vennootschap (overheids-nv) is een sturings- en organisa-
tievorm, die traditioneel al werd gebruikt binnen de overheid. De aandelen van
een overheids-nv zijn in handen van een of meerdere overheden. Overheids-nv's
verrichten uitvoerende activiteiten; in het algemeen gaat het om voor de markt
werkende produktiebedrijven. De reden voor de oprichting van een overheids-nv
kan gelegen zijn in het bestaan van een zogenaamd natuurlijk monopolie. Ook
strategische overwegingen, bijvoorbeeld het tot ontwikkeling willen brengen van
bepaalde activiteiten, kunnen een rol spelen.  Soms speelt de overheid een rol bij30

de vaststelling van de tarieven van de overheids-nv. Overheids-nv's kunnen
worden gevormd op het niveau van rijk, provincie en gemeente.
  Bij uitbesteding/privatisering worden de activiteiten uitgevoerd door een geheel
zelfstandig en voor eigen rekening werkende organisatie. De activiteiten worden
dus verricht door een tot de particuliere sector behorende organisatie. Maar de
overheid blijft in zoverre betrokken, dat ze bijvoorbeeld optreedt als opdrachtge-
ver, of belang heeft bij de door de verzelfstandigde organisatie verrichte activitei-
ten. De overheid kan de produkten van de uitvoerende organisatie bijvoorbeeld
subsidiëren, om ervoor te zorgen dat de produkten van de organisatie tegen een
acceptabel geachte prijs beschikbaar komen voor de afnemers.
  Afstoten van overheidsactiviteiten wordt hier gezien als de meest vergaande
vorm van verzelfstandiging. Afstoten betekent dat de overheid geen enkele
bemoeienis meer heeft met de betrokken activiteiten en derhalve ook niet meer
optreedt als opdrachtgever. De uitvoering van de betrokken activiteiten wordt
geheel overgelaten aan de markt (zie ook Bokkes, 1989, pp. 5-14; Künneke,
1991, pp. 10-14; Ministerie van Financiën/Heroverwegingswerkgroep Beheersre-
gels, 1991, p. 57; Van de Ven, 1993; Boorsma en Mol, 1983, pp. 19-28).
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II.3.3 Classificatie van de onderzochte organisaties in het "verzelf-
standigingsspectrum"

In het kader van de voorliggende studie is bij drie overheidsorganisaties onder-
zoek gedaan naar de verzelfstandiging van in totaal zes organisatie-onderdelen. In
de hoofdstukken VI, VII en VIII komen de onderzochte verzelfstandigingen aan
de orde.
  Bij wijze van introductie en om een indruk te geven van de aard van de onder-
zochte verzelfstandigingen, worden de zes onderzochte organisatie-onderdelen
onderstaand globaal geplaatst in het uit acht gradaties bestaande "verzelfstandi-
gingsspectrum". De zes onderzochte organisatie-onderdelen worden daarbij
gerangschikt naar oplopende mate van (financieel-economische en juridische)
zelfstandigheid.
- Dienst Openbare Werken en Milieu (OWM) van de gemeente Haarlemmer-

meer: zelfbeheer.
- Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) van de provincie Groningen:

aanvankelijk zelfbeheer; geleidelijk - en zeker vanaf 1996 - overgegaan in
contractmanagement.

- Dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG): tak van dienst, zijnde
een bedrijf.

- Informatie Beheer Groep te Groningen (IB-Groep; voormalig onderdeel van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en de Openbare
Bibliotheek te Haarlemmermeer: zelfstandig bestuursorgaan, resp. sterk aan
de gemeente gebonden stichting. In beide gevallen grote financiële afhank-
elijkheid van de voormalige moederorganisatie.

- Beheer Openbare Buitenruimte (BOB) te Haarlemmermeer: vooralsnog te
beschouwen als een vorm van uitbesteding/privatiseren; op termijn wellicht
afstoting.



       Hier moet worden benadrukt dat in werkelijkheid allerlei tussenvormen van sturing31

bestaan voor organisaties, naast de acht hoofdvormen die werden onderscheiden in het
"verzelfstandigingsspectrum". Zo geldt bijvoorbeeld voor OWM en DWK dat de door
deze organisaties verrichte activiteiten vóór de verzelfstandiging deel uitmaakten van een
"traditionele" gemeentelijke, resp. provinciale dienst. Van een volledig centrale sturing
was dus ook toen geen sprake. Omdat de formele vrijheden voor het management destijds
relatief beperkt waren, is de uitgangspositie van OWM en DWK toch gerangschikt onder
de centrale sturing. Voor sommige van de activiteiten binnen ZPG geldt eenzelfde
redenering.
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Figuur II.2 "Verzelfstandigingsspectrum" en verschuivingen daarbinnen van
de onderzochte organisaties

besturings- centra- interne verzelfstandiging externe verzelfstandiging
vorm 6 le stu-

ring

organisatie 9 e.d.

zelf- contract- agent- z.b.o., over- uitbe- afstoten
be- manage- schap, stich- heids- steding/
heer ment e.d. ting, nv privat.

OWM  $Ë 

DWK  3  $Ë 

ZPG  $Ë 

Openbare  $
Bibl.

Ë

IB-Groep  $Ë 

BOB  $Ë "
toelichting: Ë = vroegere sturingsvorm; 3 = tussenfase in verzelfstandigingsproces; $ = huidige sturings-

vorm; " = mogelijke, toekomstige sturingsvorm

Figuur II.2 geeft een globaal beeld van de onderzochte vormen van verzelf-
standiging en de beweging in het "verzelfstandigingsspectrum" die de onderzochte
organisaties doormaakten. Bij de in deze studie aan de orde komende verzelf-
standigingen gaat het om organisatie-onderdelen met in hoofdzaak uitvoerende
activiteiten.
  Zoals ook valt af te leiden uit figuur II.2, zijn in totaliteit drie interne en drie
externe verzelfstandigingen onderzocht. In enkele van de onderzochte organisatie-
onderdelen behelsde de verzelfstandiging een overgang van centrale sturing naar
interne verzelfstandiging; in andere gevallen ging het om een versterking van de
mate van verzelfstandiging.  Praktijkervaringen met verregaande vormen van31

externe verzelfstandiging, zoals uitbesteding, privatisering of afstoting van
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activiteiten, konden niet in het onderzoek worden verwerkt. Vanwege vertragin-
gen was ten tijde van het onderzoek de externe verzelfstandiging van BOB nog
niet gerealiseerd.

II.4 Economische en andere motieven voor verzelfstandiging van over-
heidsorganisaties

In de hier gekozen en in het navolgende uitgewerkte benadering van verzelfstan-
diging van overheidsorganisaties, wordt de nadruk gelegd op uitsluitend extrin-
sieke, economische motieven. Zoals al eerder werd gesteld, zullen bij betrokken
personen en overheidsorganisaties in de praktijk ook andere, wellicht meer
intrinsieke achtergronden en motieven een rol spelen (uiteenlopend van ervarin-
gen in het verleden, politieke wensen, of het bewerkstelligen van herverkiezing,
tot de wens het algemeen belang te dienen, een hoger inkomen te verwerven, of
perspectieven te krijgen op een goede loopbaan). Vooral rond externe verzelf-
standiging en dan met name omtrent privatisering, zijn in de discussie in Neder-
land verscheidene argumenten voor en tegen verzelfstandiging naar voren
gebracht, die niet of nauwelijks economisch getint waren, maar bijvoorbeeld van
politiek-ideologische aard (zie ook Bokkes, 1989, hoofdstuk 3 en Frissen, 1993,
pp. 18-19).
  Hiermee is uiteraard niet gezegd dat deze andere invalshoeken minder belangrijk
zouden zijn. De "kwaliteit van het openbaar bestuur" kan bijvoorbeeld een aspect
zijn, dat bij privatisering aandacht verdient. Bekke stelt dat privatisering in de
gangbare praktijk te vaak een proces is "waarbij overheden zich als het ware
ontdoen van activiteiten, die beter vanuit de vrije markt kunnen worden ver-
zorgd." Een dergelijke aanpak zal er niet direct toe leiden, dat in de overheidssec-
tor een verbetering optreedt in de kwaliteit van besturen en leiding geven. Daar-
voor is een bredere taakverschuiving nodig, waarbij een herwaardering plaats-
vindt van de rol van de overheid en andere partijen in de samenleving (Bekke,
1988, p. 78). Veranderingen in bijvoorbeeld de rechtszekerheid en de verant-
woordelijkheden van de diverse betrokken partijen, zullen hierbij waarschijnlijk
ook een rol spelen.
  Zoals al is aangegeven, wordt in het navolgende gekozen voor een beperktere,
economisch gerichte invalshoek van de verzelfstandiging van overheidsorganisa-
ties. In die benadering krijgt het streven naar een vergroting van de effectiviteit
en efficiëntie van organisaties veel aandacht. Hierbij moet overigens in het oog
worden gehouden, dat de mate van efficiëntie van een bepaalde wijze van werken
en organiseren afhankelijk is van de (niet duurzaam vastliggende) institutionele
structuur van een bepaalde samenleving. De inhoud van de begrippen kosten,
efficiëntie en effectiviteit kan in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld door



       Zo kunnen individuen in de samenleving, die samen de belichaming zijn van de32

"maatschappelijke opvattingen", in de loop van de tijd van mening veranderen over
bijvoorbeeld het belang van ontslagbescherming voor werknemers. Denkbaar is dat
aanvankelijk deze bescherming van groot belang wordt geacht, maar dat geleidelijk aan
- misschien ten gevolge van een periode van economische teruggang - meer belang wordt
gehecht aan de mogelijkheid voor werkgevers om op flexibele wijze personeel te kunnen
aantrekken en ontslaan. Volgens de aanvankelijke voorkeuren zal wetgeving die het
moeilijk maakt werknemers te ontslaan als efficiënt worden beschouwd, terwijl later
regelgeving die ontslag gemakkelijk maakt efficiënt wordt gevonden. De verandering van
opvattingen komt tot uiting in de nutsfuncties van de individuen in de samenleving en leidt
- gezien vanuit welvaartstheoretisch oogpunt - tot een andere invulling van de begrippen
welvaart en efficiëntie.
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internalisering van externe effecten, of door veranderende maatschappelijke
opvattingen (zie ook Bromley, 1989, p. 32; In 't Veld, 1995, pp. 12-13).32

II.5 Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de rol van de Nederlandse overheid sinds
1945 in enkele hoofdlijnen geschetst. Tevens is voor de Nederlandse situatie een
nadere invulling gegeven aan het begrip verzelfstandiging en de erin te onder-
scheiden varianten. Een beschrijving van enkele algemene, feitelijke ontwikke-
lingen geeft echter nog geen verklaring voor het "waarom" van het optreden van
deze ontwikkelingen.
  Bij de vraag waarom de tendens tot verzelfstandiging van overheidsorganisaties
ontstond, wordt de aandacht in deze studie met name gericht op economische
aspecten. Binnen de economische wetenschap zou de neo-institutionele economie
een theoretisch kader kunnen bieden ter verklaring van de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. In het volgende hoofdstuk volgt een beschrijving van
diverse neo-institutioneel economische en ermee verwante theorieën. Op basis
hiervan worden uiteindelijk diverse hypothesen geformuleerd. In de hoofdstukken
VI t/m VIII en X worden deze hypothesen geconfronteerd met de ontwikkelingen,
die zich in Nederland voordeden in enkele praktijkgevallen van verzelfstandiging.





       Naast economische efficiëntie zou gesproken kunnen worden over politieke33

efficiëntie. Bij de economische efficiëntie gaat het om de verhouding tussen de (in geld
uitgedrukte) produktiemiddelen (inputs) en de daarmee gerealiseerde produkten (outputs).
Voor het begrip politieke efficiëntie wordt hier geen eenduidige definitie gehanteerd. Het
zou kunnen gaan om bijvoorbeeld de relatie tussen de hoeveelheid aandacht voor bepaalde
problemen (verbaal-symbolisch en financieel, inclusief de in verband hiermee te nemen
beslissingen) en de ermee bereikte "stemmenopbrengst" bij verkiezingen, of de verhouding
tussen de totale hoeveelheid werktijd die een politicus beschikbaar heeft en het aantal
arbeidsuren dat hij kan besteden aan belangrijk geachte beslissingsprocessen (in plaats van
aan bijvoorbeeld het nemen van gedetailleerde uitvoeringsbeslissingen). Politieke bestuur-
ders zouden behalve voor de economische efficiëntie van door hen bestuurde organisaties,
ook veel aandacht kunnen hebben voor de politieke efficiëntie. In deze studie wordt met
het begrip efficiëntie in het algemeen de economische efficiëntie bedoeld.

       Er zou gediscussieerd kunnen worden over de vraag, in hoeverre de interne en34

externe verzelfstandigingen zoals die zich in de afgelopen jaren in Nederland hebben
voorgedaan, gezien moeten worden als een wezenlijke wijziging in de instituties. Onder
meer de schaal waarop verzelfstandigingen plaatsvinden, het soort activiteiten dat wordt
verzelfstandigd, de gevolgen van de verzelfstandiging voor de arbeidsvoorwaarden en
bedrijfsvoering van de verzelfstandigde organisatie en de invloed van de verzelfstandiging
op de werking van "de markt", kunnen in dit verband van belang zijn. De verzelfstandi-
ging van overheidsorganisaties in Nederland lijkt bijvoorbeeld (veel) minder ver te reiken,
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III. Neo-institutionele economie en verzelfstandiging van overheidsorgani-
saties: de ontwikkeling van een theoretisch raamwerk

III.1 Inleiding
 
In hoofdstuk II werd vastgesteld, dat zich onder meer in Nederland sinds het
begin van de jaren tachtig allerlei vormen van verzelfstandiging van overheids-
organisaties hebben voorgedaan. Verhoging van de efficiëntie werd daarbij
regelmatig genoemd als een belangrijk argument voor interne en externe verzelf-
standiging. Het is dan ook interessant om na te gaan, of en zo ja, welke onder-
bouwing de economische theorie kan bieden aan bepaalde veranderingen in de
organisatiestructuur, zoals verschillende vormen van verzelfstandiging.
  De neo-institutionele economie richt zich op de vraag, welke organisatievormen
in een bepaalde situatie optimaal zijn, dat wil zeggen welke organisatievormen
leiden tot maximale economische efficiëntie.  De neo-institutionele economie be-33

trekt de regel- en vormgeving van de samenleving nadrukkelijk in de beschou-
wing. Nagegaan wordt op welke wijze de regel- en vormgeving en het econo-
misch functioneren elkaar wederzijds beïnvloeden. Verzelfstandiging kan worden
gezien als een verandering van de regel-en vormgeving waarmee een organisatie
wordt geconfronteerd. Daarom zouden met name neo-institutionele theorieën inte-
ressante gezichtspunten kunnen bieden, als het gaat om verzelfstandiging van
overheidsorganisaties.34



dan de grootschalige privatisering van overheidsbedrijven, die na 1989 in Oost-Europa op
gang kwam (zie in dit verband bijvoorbeeld Kornai, 1992; Targetti, 1992; Culpan, 1995).
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  De neo-institutionele economie wijkt in enkele opzichten duidelijk af van de
neoklassieke economie. Zo wordt in de neo-institutionele economie niet uitgegaan
van individuen die kosteloos beschikken over volledige informatie over alle
denkbare handelingsmogelijkheden en van individuen die volledig te goeder
trouw streven naar maximalisatie van hun nut.
  Bovendien is de neoklassieke economie vooral geïnteresseerd in markten,
waarop produkten en produktiemiddelen worden aangeboden en gevraagd, en in
de wijze van prijsvorming op die markten (zie onder meer Nelson en Winter,
1974, pp. 886-894; Ferguson en Ferguson, 1994, pp. 13-37; Kuipers c.s., 1994,
pp. 100-103; Rowlinson, 1997, pp. 13-15). De neo-institutionele economie
besteedt daarentegen veel aandacht aan de interne organisatie van ondernemingen
(of andere organisatievormen) en aan de gevolgen die instituties - zoals belangen-
groepen, regelgeving, organisatievormen en maatschappelijke normen -kunnen
hebben op het beleid en het handelen van individuen en organisaties en daarmee
op de economische efficiëntie. Daarbij wordt ingegaan op de vraag, waarom en
wanneer instituties en organisatievormen veranderen. De neo-institutionele
economie kan dan ook worden gezien als een belangrijke stroming in de organisa-
tie-economie (zie ook Douma en Schreuder, 1992; Milgrom en Roberts, 1992 en
Hendrikse, 1993).
  Dunleavy geeft aan dat de neo-institutionele (bureaucratie-)theorieën dikwijls
nauw verbonden zijn met politieke stromingen die hij aanduidt als "new right"
("nieuw rechts"). Dergelijke politieke stromingen behelzen volgens hem een
combinatie van economisch neo-liberalisme en maatschappelijk conservatisme.
Dunleavy ziet onder meer de voormalige Amerikaanse president Reagan en de
voormalige Britse premier Thatcher als belangrijke vertegenwoordigers hiervan.
Mede door deze "politieke situering" deed zich in de praktijk van de afgelopen
vijftien jaren een ontwikkeling voor, waarbij de neo-institutionele economie fun-
geerde als theoretische basis voor bijvoorbeeld privatisering en deregulering
(Dunleavy, 1992, pp. 4-6 en pp. 225-231).
  In de politieke praktijk is de neo-institutionele theorie wellicht sterk verbonden
geraakt met verschijnselen als een "terugtredende overheid" en het "in sterkere
mate ondergaan van de werking van de markt". Daarnaast kan bijvoorbeeld de in
de jaren zestig en zeventig opgetreden groei in takenpakket, omvang en complexi-
teit van de overheidssector - en een mede daardoor mogelijk minder efficiënt
functioneren ervan -, van belang zijn geweest bij het streven organisatieverande-
ringen door te voeren (zie ook Meijerink, 1994, p. 23). In het kader van de
voorliggende studie is het van belang, eerst inzicht te krijgen in de betekenis die
de neo-institutionele economische theorie kan hebben als het gaat om bijvoorbeeld
de verandering van organisatiestructuren - in het bijzonder verzelfstandiging van
overheidsorganisaties - en het vergroten van de economische efficiëntie. Daarom



       In het "working-paper" Neo-institutionele economie en verzelfstandiging van35

overheidsorganisaties - een theoretische verkenning (Ter Bogt, 1994a), is voor elk van de
hier behandelde theorieën ook grafisch weergegeven, welke relatie bestaat tussen de
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komen in dit hoofdstuk verschillende onderdelen van de neo-institutionele
economische theorie aan de orde. Het gaat daarbij vooral om het geven van een
schets van de inhoud van de theorie en niet zozeer om een kritische analyse ervan.
Tevens wordt beknopt ingegaan op enkele overeenkomsten en verschillen, die
bestaan tussen de verschillende aan de orde gestelde theorieën en auteurs.
  Op basis van de in dit hoofdstuk aan de orde gestelde theorieën, worden uitein-
delijk stellingen en hypothesen geformuleerd omtrent de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties (zie ook Ter Bogt, 1994b). Daarbij wordt in de eerste plaats
gebruik gemaakt van elementen van de economische theorie van de eigendoms-
rechten, de transactiekostentheorie (en de nauw ermee verbonden informatie-
economie) en de agentschapstheorie. Deze theorieën kunnen wellicht worden
beschouwd als de basis van de neo-institutionele economie. Daarnaast komen in
de stellingen en hypothesen elementen van theorieën naar voren, die misschien
niet behoren tot de basis van de neo-institutionele theorie, maar er wel goed bij
aansluiten.
  Deze min of meer afgeleide theorieën, waarin diverse elementen van de "basis-
theorieën" naar voren komen, zijn vooral van belang met het oog op de toepas-
sing van de neo-institutionele economie op het vraagstuk van de verzelfstandiging
van overheidsorganisaties. Het betreft hier de bureaucratietheorie van Niskanen,
de theorieën van North over de ontwikkeling van staatsvormen en politicologisch
getinte theorieën van Wilson. Dergelijke theorieën zijn toegevoegd, om te komen
tot een theoretisch raamwerk dat enigszins recht zou kunnen doen aan de factoren
die een rol spelen bij de sturing van overheidsorganisaties. In dit verband is onder
meer belangrijk dat andere aspecten dan economische efficiëntie een hoofdrol
kunnen spelen bij de sturing van overheidsorganisaties.
  De hier genoemde (economische) theorieën zijn in eerste instantie niet ontwik-
keld met het oog op verzelfstandiging van overheidsorganisaties; daarnaast tonen
ze soms onderlinge verschillen in inzichten. Toch kunnen er aanwijzingen aan
worden ontleend, die van belang zijn met het oog op het vraagstuk van de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  De aard van de probleemstelling in deze studie brengt met zich mee, dat in het
navolgende ten aanzien van de diverse theorieën en auteurs een selectieve, zo niet
eclectische benadering wordt gevolgd. Vooral die onderdelen van theorieën
komen aan de orde, die van belang kunnen zijn met het oog op het vraagstuk van
de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  In paragraaf III.2 volgt een korte weergave van de inhoud van enkele theorieën.
Daarbij wordt steeds aangegeven, welke betekenis een bepaalde theorie zou
kunnen hebben voor de verklaring van de verzelfstandiging van overheidsorga-
nisaties.  Vervolgens wordt in paragraaf III.3 ingegaan op enkele gemeen35



specifieke aspecten van een theorie en de verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

       De inhoud van deze paragraaf komt voor een aanzienlijk deel overeen met een in36

1994 in Beleidswetenschap verschenen artikel (zie Ter Bogt, 1994b).

       Voor een uitvoerige beschrijving van de diverse theorieën en de nuances erin, wordt37

verwezen naar de in de tekst aangehaalde literatuur (zie ook Ter Bogt, 1994a). Zie
bijvoorbeeld ook Knudsen (1993, pp. 270-271 en 279-295) en Rowlinson (1997, pp. 24-
45) voor een globale schets van uiteenlopende neo-institutionele theorieën.
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schappelijke aspecten in de diverse neo-institutioneel economische theorieën.
Paragraaf III.4 is gewijd aan enkele problemen, die zich in de praktijk kunnen
voordoen rond de meetbaarheid van de kostenbegrippen in de neo-institutionele
theorie.
  In paragraaf III.5 worden op basis van de beschouwde neo-institutioneel econo-
mische theorieën diverse stellingen en hypothesen geformuleerd omtrent de
verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Deze stellingen en hypothesen bieden
geen eenduidig en consistent theoretisch kader voor verzelfstandiging van
overheidsorganisaties. Maar door na te gaan welke steun er in de praktijk voor
bestaat, kan wellicht een nader beeld worden verkregen van de factoren die bij
verzelfstandiging een rol spelen. Dat zou kunnen bijdragen aan de uiteindelijke
ontwikkeling van een meer consistent theoretisch kader voor verzelfstandiging
van overheidsorganisaties (zie ook hoofdstuk X).

III.2 Schets van diverse neo-institutionele economische theorieën en enkele
specifieke aspecten ervan

III.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de inhoud van verschillende neo-institutio-
nele economische theorieën.  In de navolgende subparagrafen wordt eerst in36

enkele hoofdlijnen de inhoud van een theorie geschetst. Het gaat er hierbij slechts
om een globaal beeld te geven van de kern van een theorie.  Tevens wordt in37

elke subparagraaf ingegaan op specifieke aspecten van de desbetreffende theorie
die van belang kunnen zijn als het gaat om verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties.  

III.2.2 De theorie van de eigendomsrechten

Een algemene basis voor de neo-institutionele economie wordt gelegd door de
economische theorie van de eigendomsrechten ("theory of property rights"). De
eigendomsrechten in een samenleving vormen een belangrijk institutioneel kader,



       Hier kan erop worden gewezen dat, eenvoudig gezegd, in de meer traditionele "law38

and economics"-benaderingen veelal wordt uitgegaan van vaststaande regelgeving en
evenwichtssituaties, op basis waarvan vervolgens een bepaald economisch aspect (zoals
winst, of kosten) geoptimaliseerd kan worden. In werkelijkheid treden hier diverse
complicaties op. Zo doen zich vanwege allerlei invloeden voortdurend veranderingen voor
in de regelgeving en is er veelal geen sprake van evenwichtssituaties, aldus Schmidtchen
(1993, pp. 63-74).
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waarbinnen het economisch handelen zich afspeelt. Economische eigendomsrech-
ten hebben betrekking op het gebruik van goederen.
  Eigendomsrechten kunnen worden gezien als de formeel - bijvoorbeeld via
regels en wetten - bekrachtigde gedragsrelaties tussen personen, die voortvloeien
uit het bestaan van goederen. Aan elk goed is een "bundel eigendomsrechten" ver-
bonden, waarbij het kan gaan om zowel materiële als immateriële zaken (Furu-
botn en Pejovich, 1974, p. 3). Ten aanzien van een identiek goed kunnen bijvoor-
beeld verschillen bestaan in de gebruiksrechten (zoals uitsluitend recht op gebruik
of ook recht op de opbrengst, dat wil zeggen vruchtgebruik). In de economische
theorie van de eigendomsrechten omvat het begrip eigendomsrecht alle juridische
regelingen, die randvoorwaarden stellen aan economische activiteiten (Künneke,
1991, pp. 52-54). In deze zin kan verzelfstandiging van een overheidsorganisatie
dus ook een verandering betekenen in de economische eigendomsrechten.
  Rechten zijn van belang, omdat ze aangeven van welke verwachtingen iemand
redelijkerwijs kan uitgaan in zijn handelen met anderen (Demsetz, 1967, p. 31).38

Niet iedereen heeft dezelfde eigendomsrechten ten aanzien van een bepaald goed.
Als iemand het exclusieve recht heeft een bepaald goed te produceren, betekent
dit dat hij ervan mag uitgaan, dat andere producenten zich niet bezighouden met
de produktie van dat goed.
  Het ontstaan van eigendomsrechten en de concrete invulling ervan, hangen
samen met de economische waarde die aan een bepaald goed wordt toegekend.
Die waarde kan in de loop van de tijd veranderen. Een verandering in wettelijke
regelingen op het gebied van eigendomsrechten, is veelal een voortvloeisel van
maatschappelijke en economische ontwikkelingen (zie ook Libecap, 1989, pp. 16-
19). Een verandering in eigendomsrechten, zoals verzelfstandiging, kan evenwel
ook weer van invloed zijn op de economische ontwikkeling van de samenleving
(Eggertsson, 1990, p. 40).
  Volgens de theorie van de eigendomsrechten zal in het algemeen particuliere
eigendom van goederen leiden tot het meest efficiënte gebruik ervan. Een particu-
lier die de winst van zijn handelen zelf ontvangt, is volgens de theorie namelijk
bereid te investeren in het goed en bij het gebruik ervan rekening te houden met
de toekomstige waarde. Het feit dat bestuurders en werknemers van overheidsor-
ganisaties zich de "winst" van hun inspanning niet mogen toeëigenen, zou dus
kunnen leiden tot een minder grote werkinspanning en minder efficiënt werken
(zie McKean, 1972, pp. 179-186 en Demsetz, 1967, p. 39).
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  In het algemeen wordt er in de economische theorie van de eigendomsrechten
van uitgegaan, dat (veranderingen in) de eigendomsrechten gebaseerd zijn op
economische motieven. Sommige theoretici geven evenwel aan dat, naast een
streven naar efficiëntie, bijvoorbeeld ook maatschappelijke normen, individuele
voorkeuren of politieke motieven een rol kunnen spelen (Demsetz, 1967, p. 34;
De Alessi, 1980, p. 5; zie ook Schmidtchen, 1993, p. 81).
  De theorie van de eigendomsrechten kan in belangrijke mate worden gezien als
een theorie die ingaat op de vraag, welke invloed de positie van eigenaar of niet-
eigenaar heeft op het gedrag dat ten aanzien van een bepaald goed aan de dag
wordt gelegd. Wat dit aspect betreft is de theorie van de eigendomsrechten
verwant aan de agentschapstheorie, die later aan de orde komt.
  Twee specifieke punten waaraan in de theorie van de eigendomsrechten aandacht
wordt besteed, zijn de "externe effecten" en de "collectieve goederen".
  Externe effecten zijn de voor- en nadelen van economische handelingen die
toevallen aan anderen dan degene die verantwoordelijk is voor de handeling. Deze
ander ontvangt of betaalt daarvoor geen prijs. Zolang er niets is geregeld omtrent
het externe effect, wordt er bij de bepaling van de prijs van een goed dan ook
geen rekening mee gehouden door de handelende persoon. In principe kan voor
externe effecten een regeling worden getroffen door middel van afzonderlijke
"contracten" tussen de veroorzaker van het effect en degene die de gevolgen
ervan ondervindt. Soms is dat echter moeilijk en inefficiënt, bijvoorbeeld als er
zeer veel personen bij betrokken zijn waarmee allemaal afzonderlijke contracten
zouden moeten worden afgesloten. In zo'n geval kan het efficiënter zijn dat de
overheid regels uitvaardigt die de externe effecten reguleren. Ook kan "de
politiek" het risico willen uitsluiten, dat door particulieren onvoldoende aandacht
wordt besteed aan positief of negatief gewaardeerde externe effecten (zie onder
meer Coase, 1960, pp. 15-19; Cheung, 1970, pp. 27-30; Dahlman, 1979, pp.
141-156; Cooter en Ulen, 1988, pp. 169-171; Ferguson en Ferguson, 1994, pp.
142-144; Papandreou, 1994, pp. 13-68 en 278-281).
  Collectieve goederen zijn goederen die voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht
de financiële bijdragen die worden geleverd. Bovendien leidt consumptie door de
ene persoon er niet toe, dat anderen minder gebruik kunnen maken van het goed.
Omdat praktisch gesproken het gebruik van zo'n collectief goed niet individueel
is toe te delen, is het ook (vrijwel) onmogelijk particuliere eigendomsrechten in
zo'n goed vast te stellen (zie ook Groot en Van de Poel, 1993, pp. 21-25).
Hoewel de invulling van het begrip als cultuur- en tijdgebonden kan worden
beschouwd, zou straatverlichting kunnen worden genoemd als een algemeen
voorbeeld van een collectief goed. Ook in het geval van een collectief goed kan
het efficiënter zijn dat de overheid erin voorziet (zie onder meer Cooter en Ulen,
1988, pp. 185-190; Ferguson en Ferguson, 1994, pp. 140-142).
  In paragraaf III.3.6 komen de begrippen externe effecten en collectief goed
opnieuw kort aan de orde.



       Williamson geeft aan dat in de transactiekostentheorie de transactie de belangrijkste39

eenheid van analyse is. In de agentschapstheorie is dit het individu (vooral het individuele
keuzeproces) en in de theorie van de eigendomsrechten de "eigendom" (Williamson, 1993,
p. 127).
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III.2.3 De theorie van de transactiekosten

De transactiekostentheorie is in belangrijke mate ontwikkeld door Williamson, die
daarbij voortbouwde op gedachten van met name Coase en Simon (zie Coase,
1937 en Simon, 1976).
  De theorie van de transactiekosten kan worden gezien als een economische
organisatietheorie, dat wil zeggen een theorie die probeert te verklaren, waarom
economische activiteiten op een bepaalde manier worden georganiseerd. De
transactie is de eenheid van analyse.  Eenvoudig gezegd, behelst het begrip39

transactie de overdracht van goederen of diensten op een markt, dus tussen twee
economische eenheden, of de voortstuwing van een produkt binnen een organi-
satie. Het gaat bij transacties dus om goederen en diensten, die technisch gezien
zelfstandig en afzonderlijk zijn te leveren (Williamson, 1985, pp. 87-88; Bouma,
1991a, p. 24). Transacties kunnen plaatsvinden op de markt of binnen een
hiërarchische organisatie. Transactiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met
deze overdracht (zie voor een meer formele definiëring: Bokkes, 1989, pp. 25-
26). Deze kosten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het verzamelen van kennis over
de diverse produkten en producenten, de kosten van overleg en het opstellen van
contracten, of de kosten van coördinatie van activiteiten binnen een organisatie.
In paragraaf III.3.6 wordt nog nader ingegaan op het begrip transactiekosten.
  Het uitgangspunt van de transactiekostentheorie is, dat naast de produktiekosten
ook de transactiekosten bepalend zijn voor de organisatievorm die wordt gekozen.
Het gaat erom efficiënte organisatievormen te vinden. Dat zijn organisatievormen
waarbij het totaal van de produktie- en transactiekosten zo laag mogelijk is. Is die
situatie bereikt, dan is er sprake van efficiënte transacties.
  De kern van de analyse van Williamson betreft de vraag, waarom bepaalde
transacties plaatsvinden binnen een bedrijf (of algemener: binnen een organisatie
met hiërarchische relaties) en andere via de markt. Belangrijk is hierbij is het
besef dat verschillende organisatievormen kunnen leiden tot verschillende
transactiekosten (zie ook Coase, 1960, pp. 15-19 en 42-44; Barzel en Kochin,
1992, pp. 21-22). In dit verband is de vraag van belang, op grond van welke
prikkels een organisatie besluit veranderingen aan te brengen in de wijze van
afhandeling van transacties. Zo kan een transactie die eerst verliep via de markt
veranderen in een transactie binnen de organisatie. Eenvoudig gesteld, komt het
erop neer dat bij gegeven produktiekosten voor elk type transactie moet worden
gezocht naar de meest efficiënte "contractvorm", oftewel het voordeligste stu-
ringsmechanisme ("governance structure", ook wel aangeduid als besturingsstruc-
tuur of beheersingsmethode). 
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  De vorm die het sturingsmechanisme aanneemt, wordt bepaald door de regels en
de gebruiken waarbinnen een transactie wordt afgewikkeld. De markt (met
volledige mededinging) en de hiërarchische organisatie (met centraal gezag) zijn
twee van de belangrijkste sturingsmechanismen. Het doel zal steeds zijn het totaal
van de produktie- en de transactiekosten te minimaliseren (ervan uitgaande, dat
met de aard van het sturingsmechanisme zowel de produktie- als de transactie-
kosten variëren).
  De hoogte van de transactiekosten hangt af van de eigenschappen van de
betrokken personen en van de kenmerken van de desbetreffende transacties (zie
onder meer Williamson, 1985, pp. 44-52 en 1988, p. 569). Williamson formu-
leert expliciet enkele veronderstellingen omtrent het menselijk gedrag, te weten:
- begrensd rationeel handelen; dit houdt in dat mensen wel rationeel willen

handelen, maar daartoe maar in beperkte mate in staat zijn, bijvoorbeeld
omdat ze niet alle alternatieven kennen;

- opportunisme; dit wil zeggen dat mensen hun eigen belangen nastreven,
waarbij ze soms gebruik maken van "list en bedrog" (er is dus sprake van
gedragsrisico's).

  Als het gaat om de kenmerken van transacties die bepalend zijn voor de te
kiezen besturingsstructuur, onderscheidt Williamson:
- de specificiteit van activa ("asset specificity"), dat is de mate waarin voor

een bepaalde transactie gebruik wordt gemaakt van specifieke technische
produktiemiddelen, of werknemers met specifieke vaardigheden, die
moeilijk alternatief aanwendbaar zijn;

- de onzekerheid waaraan transacties onderhevig zijn;
- frequentie en schaal waarop de transacties zich voordoen.
  Vooral de aandacht voor de aspecten begrensd rationeel handelen, frequentie en
specificiteit, kunnen worden gezien als kenmerkende punten van de transac-
tiekostentheorie.
  De transactiekosten zullen hoog zijn, als veel gebruik wordt gemaakt van
specifieke activa, de onzekerheid groot is en de desbetreffende transactie zich
vaak voordoet (Williamson, 1979, pp. 253-254). Spicer en Ballew geven aan, dat
lage interne transactiekosten en een efficiënte besturingsstructuur kunnen worden
bewerkstelligd door onder meer een goede afstemming van de organisatiestructuur
en de in een organisatie gehanteerde systemen op het gebied van management
accounting en control (Spicer en Ballew, 1983, pp. 82-92).
  Naar de mening van Williamson is de markt in het algemeen de efficiëntste weg
om transacties af te wikkelen. Alleen wanneer een hoge mate van specificiteit van
activa, opportunisme en begrensd rationeel handelen zich gezamenlijk voordoen,
kunnen de transactiekosten zo hoog worden dat het efficiënt is om te kiezen voor
andere vormen van sturing, zoals de hiërarchische organisatie. De eigenaar van
een zeer specialistische machine die goederen produceert die slechts door één
klant worden afgenomen, besluit dan bijvoorbeeld om ter beperking van zijn
risico te kiezen voor het opkopen van die klant, in plaats van te werken met een
zeer gedetailleerd contract, waarvan zowel het opstellen als handhaven hoge



       Zie voor een kritische benadering van de transactiekostentheorie onder meer Kay,40

1992, pp. 321-330; Dietrich, 1994, pp.22-29; Ghoslal en Moran, 1996; pp. 18-40.

       Voor de goede orde moet erop worden gewezen dat Williamson aangeeft, dat41

aspecten als macht en "vergevingsgezindheid" in elke hiërarchische organisatie een rol
kunnen spelen (zie Williamson, 1981, pp. 572-573; 1985, p. 148; 1994, pp. 15-32). Het
ontstaan van vertrouwen betekent in feite een beperking van de onzekerheid waarmee
transacties zijn omgeven.
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kosten met zich brengt. Omdat begrensd rationeel handelen en opportunisme in de
praktijk dikwijls zullen optreden, is de mate van specificiteit van de gebruikte
activa het belangrijkste onderscheidende kenmerk van transacties.40

  Williamson heeft zijn theorie in eerste instantie vooral ontwikkeld voor commer-
ciële organisaties. Organisaties die met scherpe concurrentie worden geconfron-
teerd zullen, om te kunnen voortbestaan, ook op de korte termijn moeten kiezen
voor de efficiëntste besturingsstructuur.
  Non-profit- en overheidsorganisaties ondervinden in het algemeen op de korte
termijn minder concurrentie dan commerciële organisaties. Vooral in dergelijke
organisaties kunnen de gekozen organisatievormen ook afhangen van andere
factoren dan efficiëntie. Hier kan worden gewezen op aspecten als macht, of op
goede onderlinge verhoudingen tussen participanten, die ertoe leiden dat presta-
ties mild worden beoordeeld. Ook vertrouwen ("trust") tussen partijen kan een
zekere rol spelen (Williamson, 1981, pp. 572-574; 1985, pp. 62-63 en 149-150;
1990, pp. 265-266; 1991, pp. 274-276; 1993, pp. 135-136 en 146-147; 1994, pp.
16 en 26-29; zie ook Granovetter, 1985, pp. 490-491).  Maar, aldus Williamson,41

op langere termijn geldt ook voor overheidsorganisaties dat de gekozen organisa-
tievorm (en veranderingen daarin) vooral verklaard kunnen worden op basis van
de transactiekostentheorie en het streven naar economische efficiëntie (William-
son, 1981, pp. 573-574; zie ook 1985, pp. 149-150 en 1993, p. 120).
  Redenerend vanuit de transactiekostentheorie kan in zijn algemeenheid worden
gesteld, dat een externe verzelfstandiging meer voor de hand ligt, naarmate een
produkt minder specifiek is, dat wil zeggen naarmate het eenvoudiger of meer
gestandaardiseerd is en naarmate er meer aanbieders zijn (zie ook Van Helden,
1993, pp. 63-64). Maar ook bij specifieke produkten kan soms externe verzelf-
standiging worden overwogen, bijvoorbeeld omdat er binnen de overheid slechts
af en toe behoefte bestaat aan de specialistische kennis of het specifieke produkt
(dat wil zeggen: de frequentie van de transacties is laag).

III.2.4 De informatie-economie

In de traditionele neoklassieke economie wordt ervan uitgegaan, dat alle deelne-
mers aan het economisch leven zonder kosten de beschikking hebben over de
volledige informatie die ze nodig hebben ten behoeve van de besluitvorming.
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Deze veronderstelling komt niet overeen met de werkelijkheid (zie ook Ferguson
en Ferguson, 1994, pp. 27-28 en 31). Onder meer de informatie-economie houdt
zich specifiek bezig met de betekenis en de kosten van informatiestromen voor
organisaties. 
  Coase gaf al aan dat de werking van het prijsmechanisme niet gratis is, onder
meer ten gevolge van de kosten van informatieverzameling (Coase, 1937, pp.
390-391). Ook ging Coase in op het communicatieproces en de uitwisseling van
informatie tussen twee partijen, die nodig kan zijn om een probleem tussen deze
partijen op te lossen (Coase, 1960). De afspraak waartoe beide partijen uiteinde-
lijk komen, wordt mede bepaald door de transactiekosten. Enerzijds kunnen de
partijen door de afspraken komen tot een besparing op transactiekosten. Het is
dan bijvoorbeeld niet meer nodig een rechtszitting te laten plaatsvinden, met alle
kosten van dien, waar een conflict tussen de twee partijen zou moeten worden be-
slecht. Anderzijds leidt het maken van de afspraken tot transactiekosten, zoals de
kosten verbonden aan het onderhandelingsproces. Het aspect van de informatie
kan dus op deze manier worden gekoppeld aan het begrippenkader van de
transactiekostentheorie. 
  De informatie-economie besteedt aandacht aan de mogelijkheden de onzekerheid
voor een organisatie te beperken, alsmede aan de gevolgen die dit streven naar
beperking van de onzekerheid heeft voor de vormgeving van de organisatie. Zo
kan een bedrijf besluiten een grondstoffenleverancier op te kopen, als onzekerheid
bestaat omtrent de toekomstige voorziening van grondstoffen en de prijzen ervan.
Door meer onderdelen van het produktieproces te integreren in één organisatie,
kan de onzekerheid omtrent de handelingen in de buitenwereld worden vermin-
derd (zie bijvoorbeeld Arrow, 1984, pp. 136-140 en pp. 185-191).
  Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de gevolgen, die onzekerheid om-
trent bijvoorbeeld afnemers, concurrenten of toekomstige produkten, heeft voor
de omvang van de informatiestromen. Naarmate de onzekerheid toeneemt ten
gevolge van bijvoorbeeld complexiteit van taken of snelle externe veranderingen,
moet een organisatie meer informatie verwerken om te komen tot goede beslis-
singen (Galbraith, 1977, pp. 36-37). 
  Grote gegevensstromen kunnen overbelasting van informatiekanalen en
leidinggevenden tot gevolg hebben. Dit kan vervolgens weer leiden tot de
noodzaak van een efficiëntere informatieverwerking, zoals snellere apparatuur, of
een aangepaste organisatiestructuur, zoals meerdere, min of meer zelfstandig
werkende divisies, met elk een eigen produkt-marktcombinatie.
  Het specifieke aspect van de informatie-economie ligt erin dat wordt gesigna-
leerd dat informatiestromen en de oorzaken voor de groei ervan, de vormgeving
van een organisatie kunnen beïnvloeden. Om een efficiëntere verwerking van
informatie mogelijk te maken, kan de organisatie kiezen voor een andere
organisatiestructuur. Ook voor een overheidsorganisatie zouden snelle verande-
ringen in de omgeving en een grote complexiteit in de informatiestromen een
reden kunnen zijn, om de vormgeving van de organisatie aan te passen. Dat kan
leiden tot interne of externe verzelfstandiging van delen van de organisatie. 
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III.2.5 De agentschapstheorie

De agentschapstheorie gaat in op de mogelijke gevolgen van een splitsing van de
beslissingsbevoegdheden in een organisatie. De agentschapstheorie besteedt met
name aandacht aan de "informatie-asymmetrie", die voortvloeit uit de scheiding
van beslissingsbevoegdheden. Tevens wordt nadrukkelijk ingegaan op de gedrags-
risico's, die zijn verbonden met de informatie-asymmetrie.
  De basis voor de agentschapstheorie werd in feite al gelegd in de jaren dertig en
veertig, toen Berle en Means en Schumpeter wezen op de betekenis van de
scheiding van eigendom en beheer van een bedrijf. Een directeur in loondienst (de
"beheerder" van het bedrijf) zou onverantwoord grote risico's kunnen nemen,
omdat hij toch geen eigenaar is van het bedrijfskapitaal dat eventueel verloren
gaat (Berle en Means, 1932, pp. 119-125; Schumpeter, 1942, pp. 141-142).
  De agentschapstheorie gaat in op de relatie tussen een opdrachtgever ("princi-
paal") en een ondergeschikte ("agent"). In de praktijk kan binnen een organisatie
sprake zijn van diverse niveaus van principalen en agenten. Steeds moet de princi-
paal proberen een agent te motiveren tot bepaald gedrag.
  Jensen en Meckling definiëren een agentschapsrelatie als een contract, waarbij
één of meer personen (de principaal of principalen) een persoon of meerdere
personen (de agent of agenten) in dienst nemen, om voor hem (of hen) bepaalde
diensten te verrichten. In het algemeen wordt daarbij verondersteld, dat ook
bepaalde beslissingsbevoegdheden worden overgedragen aan de agent (Jensen en
Meckling, 1976, p. 308; zie ook Neelen, 1993, pp. 65-66). Als zowel de princi-
paal als de agent probeert zijn eigen nut te maximaliseren, kan ervan worden
uitgegaan dat de agent zich niet altijd volledig inzet voor de belangen van de
principaal. De agent zal op grond van zijn nutsfunctie bijvoorbeeld niet alleen een
aan zijn principaal toevallende, hoge winst waarderen, maar ook een rustig werk-
tempo of een mooi ingericht kantoor. 
  De principaal zal proberen de agent zoveel mogelijk te richten op de belangen,
die hij als principaal heeft. Daartoe zal hij volgens de agentschapstheorie bepaalde
prikkels ("incentives") hanteren en kosten van toezicht ("monitoring") maken. De
agent zal soms bereid zijn zelf eveneens bepaalde kosten ("bonding costs") te
maken, om de principaal te sterken in de overtuiging dat hij zich niet schuldig zal
maken aan bepaald (ongewenst) gedrag. Bovendien zullen, ook bij optimale
monitoring- en bonding-activiteiten, meestal toch bepaalde afwijkingen optreden
tussen de beslissingen die de agent in werkelijkheid neemt en de beslissingen, die
de opbrengsten voor zijn principaal zouden maximaliseren. Dit verschil wordt
aangeduid als het resterende verlies, of "residual loss", dat overigens gezien de



       Zie voor een kritische bespreking van enkele aspecten van de agentschapstheorie42

bijvoorbeeld Baiman, 1990, pp. 342-350.
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aard ervan in principe nooit volledig is te bepalen. Samen vormen de kosten van
"monitoring" en "bonding" en het resterende verlies de agentschapskosten.42

  Sommige auteurs op het gebied van de agentschapstheorie gaan vooral in op de
eigendomsrechten en de daarmee verbonden organisatie-aspecten, terwijl andere
auteurs meer de nadruk leggen op de gedragsmatige gevolgen van een bepaalde
verdeling van rechten. De benadering vanuit de theorie van de eigendomsrechten
besteedt vooral aandacht aan de effecten, die een bepaalde verdeling van eigen-
domsrechten en informatie over verschillende hiërarchische niveaus heeft op het
functioneren (en de prestaties) van de betrokken organisaties. Met name wordt
nagegaan, welke consequenties de gedragsrisico's hebben voor de in een bepaalde
situatie te kiezen organisatievorm. In theorie gaat het erom een organisatievorm
te vinden, die leidt tot de laagste totale agentschapskosten. De scheiding tussen
eigendom en beheer wordt in dit geval benaderd vanuit de organisatietheorie. De
gedragsmatige benadering stelt de vraag aan de orde, hoe contracten waarin
bepaalde rechten op opbrengsten en kosten van de organisatie zijn vastgelegd, in-
vloed hebben op het gedrag van de betrokken partijen, dat wil zeggen eigenaren
en managers en meer algemeen principalen en agenten (zie ook Baiman, 1982,
1990; Douma en Schreuder, 1992, pp. 77-101).
  Het verschil in informatie waarover principaal en agent beschikken (de
informatie-asymmetrie), is het centrale probleem in een agentschapsrelatie en in
de agentschapstheorie. Deze informatie-asymmetrie vormt dan ook het specifieke
aspect van de agentschapstheorie. 
  De theorie veronderstelt dat de principaal minder rechtstreeks (of "op afstand")
betrokken is bij de dagelijkse activiteiten van de desbetreffende organisatie.
Tevens wordt verondersteld dat de agent een specialist op zijn werkterrein is.
Misschien beschikt de principaal over betere informatie als het gaat om bijvoor-
beeld het aantrekken van bepaalde produktiemiddelen, zoals leidinggevenden of
kapitaal (zie ook Alchian en Demzetz, 1972, p. 793). Maar de agent beschikt in
veel opzichten over betere informatie aangaande de ontwikkelingen waarmee de
organisatie zal worden geconfronteerd en de te ondernemen activiteiten. Op grond
van die informatievoorsprong zou de agent zich kunnen bezighouden met acti-
viteiten die niet in het belang zijn van de principaal, zonder dat de principaal dit
opmerkt (zie verder bijvoorbeeld Arrow, 1985, pp. 38-39). 
  Het gaat er nu om een organisatievorm te vinden die de handelingen van de
agent zodanig stuurt dat, bezien vanuit de organisatie of principaal, het risico van
ongewenst gedrag bij de agent minimaal is. De in een bepaalde situatie gehanteer-
de verdeling van eigendomsrechten kan zorgen voor die wijze van sturing. Op die



       Tijdink stelt dat in de principaal-agentschapsbenadering in feite een negatieve relatie43

wordt gelegd tussen het toekennen van ruime beslissingsbevoegdheden aan een agent en
de efficiëntie van zijn handelen. De agent zal vrijheden bijvoorbeeld gebruiken om zijn
eigen doelstellingen te verwezenlijken, in plaats van die van de principaal. De eigendoms-
rechtenbenadering legt veeleer een positieve relatie tussen de beslissingsbevoegdheden van
een agent en zijn efficiëntie. Het bezitten van veel eigendomsrechten ten aanzien van een
bepaald goed zal bijvoorbeeld een prikkel zijn om zorgvuldig met het goed om te gaan. Bij
verzelfstandiging van overheidsorganisaties wordt met name dit laatste aspect benadrukt:
toekenning van meer bevoegdheden aan een organisatie - dus een uitbreiding van
eigendomsrechten - wordt geacht te leiden tot meer efficiëntie (Tijdink, 1996, pp. 251-
252).
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manier blijven de agentschapskosten laag, terwijl in de organisatie wel kan
worden geprofiteerd van de voordelen van specialistische kennis, en dergelijke.43

  Wanneer er sprake is van meerdere eigenaren (principalen), die allemaal slechts
een beperkt belang hebben bij een goed functionerende organisatie (in dit geval
gelijk te stellen aan de agent), is het mogelijk dat de agent slechts een geringe
prikkel krijgt om efficiënt te produceren, aldus Alchian en Demsetz (Alchian en
Demsetz, 1972, p. 788). Dat kan betekenen, dat de agent in zo'n geval een grote
vrijheid van handelen verkrijgt. Dat zal vooral het geval zijn, wanneer steeds
gewerkt moet worden met compromissen tussen de principalen, die mede worden
ingevuld door de agent, dat wil zeggen de deskundige leiding van de organisatie.
Als sprake is van meerdere principalen, kunnen er tussen hen onderling eveneens
verschillen bestaan in bijvoorbeeld de informatie en vaardigheden waarover ze be-
schikken (zie bijvoorbeeld Pratt en Zeckhauser, 1985, p. 20). Ook dergelijke
verschillen kunnen leiden tot een grote vrijheid van handelen voor de agent.
  Alchian en Demsetz geven aan, dat in een niet op winst gerichte organisatie te
verwachten is, dat de leidinggevenden zich niet of op onvoldoende wijze zullen
inzetten voor hun werk. Zij zien dit als een gevolg van het feit, dat deze
leidinggevenden geen recht hebben op een deel van de "winst" van efficiënt
werken (Alchian en Demsetz, 1972, pp. 789-790; zie ook Fama en Jensen, 1983,
pp. 341-345).   
  Ook in overheidsorganisaties kan het probleem van informatie-asymmetrie zich
voordoen. Dit kan vooral van belang zijn als de overheid niet langer wordt
beschouwd conform het traditionele beeld van de uniform handelende, absolute
eenheid, maar als een organisatie waarin diverse partijen actief zijn, waarvan de
belangen en doelstellingen kunnen verschillen. Door middel van uitgebreide
regelgeving en controle kunnen de gevolgen van informatie-asymmetrie ten
minste gedeeltelijk worden tegengegaan. Maar deze werkwijze leidt al gauw tot
hoge kosten. Het zou dus voordeliger kunnen zijn, dat door verzelfstandiging
leidinggevenden en andere werknemers een directer belang krijgen bij efficiënt
werken.
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III.2.6 De bureaucratietheorie van Niskanen

De bureaucratietheorie van Niskanen valt wellicht niet te rekenen tot de kern van
de neo-institutionele theorie, zoals die in de voorgaande subparagrafen aan de
orde kwam. Zijn aandacht richt zich specifiek op niet op winst gerichte organi-
saties die financieel-economische gezien niet zelfstandig zijn, dat wil zeggen, die
ten dele of geheel afhankelijk zijn van door andere organisaties of individuen ter
beschikking gestelde budgetten (zie ook Bouma, 1982, pp. 41-42). De
bureaucratietheorie van Niskanen heeft dus niet zozeer betrekking op organisaties
in het algemeen en op bijvoorbeeld de regel- en vormgeving in een samenleving
en de gevolgen daarvan voor het functioneren van een organisatie. Qua uit-
gangspunten, bijvoorbeeld waar het gaat om de nutsmaximalisatie, staat Niskanen
soms dichtbij de neoklassieke economie. Toch sluit de door hem ontwikkelde
bureaucratietheorie qua grondgedachte goed aan bij het kader van de neo-insti-
tutionele economie.
  De bureaucratietheorie van Niskanen is een theorie omtrent het gedrag van
zogenaamde bureaus. Bureaus zijn in de visie van Niskanen non-profitorganisaties
(waaronder overheidsorganisaties), die tenminste gedeeltelijk worden gefinancierd
door middel van een periodieke financiële bijdrage (een budget). Bovendien kan
het verschil tussen inkomsten en uitgaven (de "winst") van de organisatie, niet als
persoonlijk inkomen toevallen aan de "eigenaars" en werknemers van een bureau
(Niskanen, 1971, pp. 15-16; zie ook Downs, 1967, pp. 24-25).
  In zijn theorie gaat Niskanen in op het gedrag van degenen die betrokken zijn bij
bureaus, te weten de politici en andere bestuurders (de principalen) en de lei-
dinggevenden binnen het bureau (de agenten). Centraal in de theorie staan de
gevolgen, die de verschillen in belangen en informatie tussen betrokkenen hebben
voor de produktie en voor de totale kosten van een bureau (zie ook Moe, 1984,
p. 770). Daarnaast sluit Niskanen aan bij thema's uit de theorie van de eigen-
domsrechten, zoals bij de veronderstelling dat de "eigenaars", bijvoorbeeld de
politici, en de werknemers van een bureau geen recht hebben op een deel van de
winst van het bureau.
  Specifiek in de theorie van Niskanen is het feit, dat hij het belangenverschil
belicht tussen de principaal en de agent in een niet op winst gerichte organisatie,
zoals een overheidsorganisatie. De centrale vraag in de theorie is, welk budget-
en produktiegedrag onder verschillende omstandigheden mag worden verwacht
van een bureau. Dit budget- en produktiegedrag komt volgens Niskanen tot uiting
in het streven naar "budgetmaximalisatie" of een maximale "discretionaire
beheerswinst". Deze budgetmaximalisatie en discretionaire beheerswinst vormen
belangrijke specifieke aspecten in de theorie van Niskanen. Daarnaast besteedt
Niskanen nadrukkelijk aandacht aan de afnemers/opdrachtgevers van produkten,
die de organisatie bekostigen.
  Een bureau houdt zich in ruil voor een vastgesteld totaalbedrag, het budget,
bezig met bepaalde activiteiten. Een bureau heeft te maken met enkele belangrijke
partijen, te weten:



       Theoretisch gesteld houdt budgetmaximalisatie in de eenvoudigste vorm in, dat er44

maatschappelijk gezien geen optimale hoeveelheid wordt geproduceerd (er is dus geen
sprake van zogenaamde allocatieve efficiëntie). Nauwkeuriger gesteld betekent het dat niet
díe hoeveelheid wordt geproduceerd, waarbij de marginale kosten van het bureau (en dus
de marginale kosten van de sponsor, want die bekostigt het bureau) gelijk zijn aan het
marginale nut van de sponsor, maar dat er extra eenheden produkt worden geproduceerd
totdat voor de sponsor het marginale nut van een extra eenheid produkt gelijk is aan nul
(zie Niskanen, 1973, pp. 45-48; zie ook Ferguson en Ferguson, 1994, p. 15). Niskanen
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- de sponsor, dat is de collectieve organisatie die een regelmatige bijdrage of
subsidie verstrekt, zoals een "stichting met een goed doel" of een overheid,
of de bestuurders ervan;

- de werknemers in de organisatie;
- soms met klanten, die ook een financiële vergoeding betalen voor de

afgenomen produkten of diensten. Zo betaalt de schouwburgbezoeker voor
een toegangskaartje, ook al worden de kosten van de schouwburg en de
toneelspelers grotendeels gedragen door de overheid. Een toename van de
financiële bijdragen van externe klanten maakt het bureau minder afhank-
elijk van de sponsor. 

  Niskanen stelt dat bureau en sponsor veelal wederzijds van elkaar afhankelijk
zijn, dat wil zeggen dat er vaak sprake is van een bilateraal monopolie. Het
bureau is afhankelijk van de sponsor, omdat die het overgrote deel of alle financi-
ele middelen moet leveren. Maar een sponsor is meestal ook afhankelijk van het
bureau, omdat die de enige leverancier is van bepaalde diensten. Zo zijn gemeen-
telijke scholen voor de bekostiging afhankelijk van de overheid en de (politieke)
bestuurders. Maar een staking van alle leerkrachten aan gemeentelijke scholen
kan ook de bestuurder problemen bezorgen, bijvoorbeeld omdat boze ouders hun
beklag komen doen over het feit dat ze plotseling moeten zorgen voor kinderop-
vang. Niskanen veronderstelt dat de sponsor meestal maar een beperkt inzicht
heeft in de werkelijk noodzakelijke kosten van de werkzaamheden van het bureau.
  Met het begrip bureaucraat duidt Niskanen soms een willekeurige medewerker
in een bureau aan. Meestal blijft het begrip echter gereserveerd voor de leiding-
gevende functionaris binnen een bureau (zie voor een scherper onderscheid van
functionarissen binnen een bureau: Wilson, 1980, p. 374 en Downs, 1967, pp.
88-89; zie in dit verband ook Dunleavy, 1992, pp. 164-165). In het navolgende
wordt met het begrip bureaucraat steeds een leidinggevende functionaris aan-
geduid.
  Voor wat betreft het gedrag van de bureaucraat gaat Niskanen uit van de
neoklassieke veronderstelling van nustmaximalisatie. Uitgaande van die veronder-
stelling leidt rationeel handelen van de (leidinggevende) bureaucraat tot budget-
maximalisatie, dat wil zeggen een zo groot mogelijke organisatie en een zo groot
mogelijke produktie, aldus Niskanen. Eenvoudig gezegd komt het erop neer, dat
bij budgetmaximalisatie geen afweging plaatsvindt van de kosten van extra
eenheden produkt tegen het nut dat deze extra eenheden produkt toevoegen.44



gaat er daarbij van uit, dat de sponsor geen goed inzicht heeft in de kostenfunctie van het
bureau. Tegelijkertijd veronderstelt Niskanen dat de (professionele) bureaucraat de
nutsfunctie van de sponsor wel kent, zodat de bureaucraat precies weet hoe ver hij de
produktie van het bureau kan uitbreiden. Er is dus sprake van informatie-asymmetrie
tussen sponsor en bureaucraat.
  Voor wat betreft het marginale nut van de sponsor (stel: een politicus) kan nog worden
opgemerkt, dat dit mede wordt bepaald door de vraag of er in een bepaalde situatie nog
consumenten/kiezers zijn, die nut ontlenen aan de extra eenheid produkt (en die daardoor
tevredener zijn over de politicus en naar verwachting sterker geneigd zullen zijn op hem
te stemmen).
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  De bureaucraat heeft belang bij een grote produktie en een grote organisatie,
omdat zaken als salaris, reputatie en macht meestal toenemen met de omvang van
de organisatie. Maar ook als een bureaucraat weinig geïnteresseerd is in geld heeft
hij belang bij een groot budget, onder meer omdat dit het voor hem gemakkelijker
maakt goede medewerking van ondergeschikten te "kopen" en extra te belonen.
De bureaucraat wil zich misschien wel inzetten voor het algemeen belang, maar
dat belang is vaak moeilijk objectief te bepalen (Niskanen, 1971, p. 39).
  Ook ondergeschikte werknemers kunnen belangen hebben bij een hoog budget
en een grote organisatie, bijvoorbeeld omdat ze daardoor een grotere kans hebben
op behoud van hun baan, of omdat een grote organisatie meer mogelijkheden
biedt tot promotie. Een bureaucraat kan zijn organisatie echter niet onbeperkt
laten groeien. Want ook voor een bureau geldt dat om te overleven, de geleverde
produktie enigszins moet overeenkomen met wat de sponsor verwacht (Niskanen,
1971, pp. 41-42).
  In een nadere uitwerking van de bureaucratietheorie is aangegeven, dat de
bureaucraat ook zou kunnen streven naar een maximale "discretionaire beheers-
winst". De discretionaire beheerswinst is het verschil tussen het feitelijk door de
sponsor beschikbaar gestelde budget en het minimale budget, waarmee de door
het bureau geleverde prestaties tot stand hadden kunnen komen (Migué en
Bélanger, 1974, pp. 30-34; zie ook Niskanen, 1968, p. 188 en Niskanen, 1975,
pp. 618-623). Het gaat dus om de in de organisatie bestaande speling. Een
manager kan deze discretionaire beheerswinst besteden aan uiteenlopende zaken,
zoals het doen toenemen van het aantal ondergeschikten, een grotere produktie,
een hoger inkomen of een gunstiger sociaal beleid. Ook bij deze variant van de
bureaucratietheorie geldt, dat het budget van het bureau economisch gezien te
groot is. Er wordt dus niet efficiënt geproduceerd.
  De discretionaire beheerswinst of speling in een organisatie laat zich niet altijd
even gemakkelijk bepalen. Naarmate er een beter inzicht is in de relatie tussen de
budgetten voor produktiemiddelen (de inputs) en de ermee verkregen produkten
(de outputs) en naarmate de outputs beter meetbaar zijn, is het waarschijnlijk
gemakkelijker om te bepalen of er sprake is van speling. Als er kennis bestaat
omtrent de door concurrenten gehanteerde prijzen, kan ook daaruit een aanwij-
zing worden verkregen omtrent het bestaan van speling in een organisatie. In dit



       Breton en Wintrobe gaan onder meer in op de informatie en kennis, die de spon-45

sor/politicus beschikbaar heeft over de interne efficiëntie van een bureau. Zij richten zich
niet alleen op de maatschappelijke of allocatieve efficiëntie (waarbij het erom gaat, of
maatschappelijk gezien de optimale hoeveelheid van een bepaald goed wordt gepro-
duceerd), maar vooral ook op de interne efficiëntie van een bureau (de produktie- of
kostenefficiëntie, dat is de verhouding tussen de verbruikte inputs en de ermee voortge-
brachte outputs). Als het gaat om routinematige activiteiten, of om activiteiten die ook
door concurrerende organisaties worden aangeboden, zal het voor de sponsor in het
algemeen geen groot probleem zijn de nodige informatie te verkrijgen over de kosten, die
werkelijk nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid produkten te produceren (ervan
uitgaande dat de agent/bureaucraat de nodige informatie niet verstrekt).
  Dat ligt anders bij bijvoorbeeld specialistische of eenmalige activiteiten. In dergelijke
gevallen is de sponsor afhankelijk van de informatie die de bureaucraat hem verschaft, of
moet hij hoge kosten maken om de nodige informatie zelf te verzamelen. Als de informa-
tiekosten erg hoog zijn, kan het voor de sponsor aantrekkelijk zijn om bureaucraten aan te
trekken, die zeer loyaal aan hem (moeten) zijn, bijvoorbeeld omdat de baan van de
bureaucraat is gekoppeld aan die van de sponsor/politicus (Breton en Wintrobe, 1975, pp.
201-203).
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verband kan ook worden gewezen op de door Breton en Wintrobe gegeven
uitwerking van de bureaucratietheorie van Niskanen, waarin specifiek wordt inge-
gaan op de informatie die de sponsor heeft over de interne efficiëntie van een
organisatie (Breton en Wintrobe, 1975).45

  Indien de speling wordt beschouwd als de winst voor een organisatie, kan de
mogelijkheid voor de bureaucraat om zich binnen zekere grenzen een deel van die
winst toe te eigenen, of te besteden ten bate van de eigen organisatie-eenheid, een
belangrijke prikkel zijn tot efficiënter presteren, aldus Niskanen (Niskanen, 1973,
pp. 43-50). Als de wens bestaat om voor een bepaalde overheidsorganisaties een
winstprikkel te hanteren, zal dat in de praktijk al gauw betekenen dat wordt
overgegaan tot een zekere mate van verzelfstandiging.
  Waarschijnlijk betekent de veronderstelling dat het hanteren van een winstprik-
kel leidt tot grotere efficiëntie, dat Niskanen er impliciet van uitgaat dat budget-
maximalisatie en discretionaire beheerswinst zich in de praktijk vooral uiten in òf
een te groot aanbod van bepaalde diensten, òf in bijvoorbeeld het aanstellen van
medewerkers bij een bureau voor in feite overbodige activiteiten en werknemers
van een bureau die gaan "lummelen" en onnodig veel overleg voeren. De moge-
lijkheid om de winst te besteden aan meer direct op de eigen persoon gerichte en
materiële beloningen, zoals een fraai ingericht kantoor of gunstige arbeidsvoor-
waarden, moet in elk geval beperkt zijn. Alleen als dergelijke
bestedingsmogelijkheden beperkt zijn, zou een zekere bestedingsvrijheid van de
winst, die kan ontstaan bij verzelfstandiging, werkelijk een stimulans tot effici-
enter werken kunnen zijn. 
  Niskanen geeft aan dat een bureau dat relatief veel inkomsten verkrijgt van
externe klanten, zich vooral zal richten op de belangen en wensen van die
afnemers (Niskanen, 1973, pp. 19). Als een sponsorende overheid ten gevolge
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van de relatief grote financiële zelfstandigheid weinig greep heeft op het bureau,
zou ook dit een reden kunnen zijn tot verdere verzelfstandiging.

III.2.7 Wilson en de bureaucratie

In deze subparagraaf komen de denkbeelden van Wilson met betrekking tot de
functies en het functioneren van bureaucratieën aan de orde (Wilson, 1968, 1980,
1989). Wilson richt zich in het bijzonder op uitvoerende overheidsorganisaties.
Het navolgende heeft dan ook niet zozeer betrekking op beleidsontwikkelende
instanties.
  Wilson maakt onder meer gebruik van en legt relaties met verschillende onderd-
elen van de neo-institutionele economie, zoals de agentschapstheorie, de transac-
tiekostentheorie en de bureaucratietheorie van Niskanen. Waar Niskanen echter
vereenvoudigende veronderstellingen hanteert, zoals nutsmaximalisatie en
maximalisatie van budgetten of discretionaire beheerswinst, lijkt Wilson meer aan
te sluiten bij de complexe realiteit voor wat betreft de aspecten die het gedrag van
de bureaucratie bepalen. Voor de bestudering van het vraagstuk van de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties, biedt Wilson dan ook diverse aanknopings-
punten.
  De ideeën van Wilson zijn niet geformuleerd vanuit een primair economische
invalshoek, laat staan vanuit een neo-institutioneel economische invalshoek. Het
maximaliseren van economisch nut staat bij Wilson niet op de voorgrond. Naast
efficiënt handelen zijn naar zijn oordeel bijvoorbeeld ook een rechtvaardige
behandeling en tevredenheid van cliënten van een organisatie belangrijk.
  Het specifieke van Wilson ligt in:
- het mede aan de hand van diverse omgevingsfactoren nagaan en verklaren

van het gedrag van overheidsorganisaties en de erin werkzame individuen;
- het onderscheiden van typen (uitvoerende) overheidsorganisaties en de

daarbij passende wijze van sturing. 
  Wilson gaat onder meer in op de vraag in welk opzicht de taken van overheids-
en particuliere organisaties verschillen. Naar zijn mening is de produktie van
overheidsorganisaties en het met die produktie bereikte effect, vaak weinig con-
creet en daardoor vrij moeilijk meetbaar. Bovendien krijgen de overheidsorgani-
saties veelal weinig of geen signalen uit de markt, die aangeven of er goed of
slecht wordt gewerkt (zie onder meer Wilson, 1989, p. 169).
  Daar komt bij dat een particuliere organisatie in het algemeen duidelijker
doelstellingen heeft (Wilson, 1989, pp. 32-34). Een overheidsorganisatie heeft
meestal te maken met de eigenlijke (inhoudelijke) hoofddoelstelling, maar
daarnaast met vele nevendoelstellingen, die worden opgelegd door bijvoorbeeld
de politiek, de publieke opinie of een rechter. Dergelijke nevendoelstellingen
kunnen in de ogen van direct betrokkenen erg belangrijk zijn. Door dit alles
wordt de beleidsvrijheid van overheidsorganisaties verder ingeperkt (Wilson,
1989, o.a. pp. 280-286 en pp. 301-303). Wilson wijst er tevens op, dat parti-



       Voor de goede orde moet er met nadruk op worden gewezen, dat bij Wilson het46

begrip output vooral betrekking heeft op de activiteiten van een organisatie en niet zozeer
op de gerealiseerde produktie. Outcomes ziet hij als de resultaten waartoe het werk (de
activiteiten) leidt, waarbij hij in feite de gerealiseerde produktie en de gevolgen van deze
produktie samenvoegt (Wilson, 1989, pp. 158-159).
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culiere organisaties in het algemeen meer vrijheid hebben als het gaat om bijvoor-
beeld het aannemen of ontslaan van personeel, flexibiliteit in beloning, of het
aantrekken van vermogen.
  In principe is, aldus Wilson, in vergelijking tot een particuliere organisatie, bij
een overheidsorganisatie het gevaar groter, dat een werknemer zich in zijn werk
onvoldoende inzet ("shirking") of zich inzet in een ongewenste richting ("subver-
ting"). Dit is onder meer een gevolg van het feit dat overheidswerknemers
meestal, meer dan werknemers in particuliere organisaties, te maken hebben met
verscheidene opdrachtgevers (principalen), die bovendien regelmatig van samen-
stelling kunnen veranderen. Nog afgezien van allerlei externe krachten, zoals een
ombudsman, de rechter, een belangengroepering van uitkeringsgerechtigden, of
de plaatselijke pers, hebben de werknemers bij de Sociale dienst van een gemeente
bijvoorbeeld te maken met de directeur van de dienst, de wethouder, de raads-
commissie en een inspecteur van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. 
  Daarnaast hangt de mate waarin het voor werknemers en wellicht ook organi-
saties mogelijk is zich op onvoldoende of ongewenste wijze in te zetten, mede af
van de meetbaarheid van de produktie (output, waarbij het in de terminologie van
Wilson gaat om de dagelijkse bezigheden van de werknemers) en de meetbaarheid
van het uiteindelijke resultaat (outcome) van de produktie van de organisatie.46

Afhankelijk van de mate van meetbaarheid van outputs en outcomes, waarbij voor
de eenvoud slechts wordt uitgegaan van de extremen "meetbaar" en "niet-meet-
baar", onderscheidt Wilson vier typen organisaties (Wilson, 1989, pp. 159-171).
Deze vier typen organisaties zijn:
- de produktie-organisatie ("production organization"), waarbij zowel output

als outcome meetbaar zijn;
- de procedure-gerichte organisatie ("procedural organization"), waarbij de

output wel te meten is, maar de outcome niet;
- de vakliedenorganisatie ("craft organization"), waar de output niet, maar de

outcome wel meetbaar is;
- de beknelde organisatie (een vrije vertaling van "coping organization"),

waarbij zowel output als outcome niet meetbaar zijn.
  De te kiezen wijze van sturing hangt naar de mening van Wilson mede af van de
aard van het produktieproces in de organisatie. Zo is het, als zowel de output als
de outcome van een organisatie op belangrijke aspecten goed meetbaar zijn, in
principe niet al te moeilijk zo'n organisatie te sturen. De gerealiseerde prestaties
geven een signaal of de organisatie "op het goede pad zit". Op grond van feitelij-



       Enigszins terzijde kan worden opgemerkt, dat in de huidige situatie de produktie van47

verscheidene onderdelen van overheidsorganisaties moeilijk meetbaar is (zie ook Ter Bogt
en Van Helden, 1994). Toch zal de overkoepelende overheid ook in die situaties proberen
op de een of andere wijze sturing te geven aan de werkzaamheden en de produktie van de
ondergeschikte organisatie.
  Ouchi stelt dat in situaties waarin de prestaties moeilijk zijn te meten en er weinig inzicht
bestaat in het transformatieproces - dat is de wijze waarop de produktiemiddelen worden
omgezet in produkten -, slechts teruggevallen kan worden op de zogenaamde rituele
controle. Nagegaan wordt dan bijvoorbeeld of bepaalde regels en gebruiken zijn nage-
leefd. De rituele controle kan een schijn van rationaliteit over zich hebben en daardoor een
zekere rechtvaardiging geven aan beslissingen. Het werkelijke effect ervan is echter
moeilijk vast te stellen. Daarnaast kan bij moeilijk meetbare prestaties met behulp van
bijvoorbeeld het selectie- en opleidingsbeleid, bewust worden gewerkt aan het creëren of
stimuleren van een "groepsgeest" bij de betrokkenen in de organisatie. Die groepsgeest
kan ertoe leiden, dat betrokkenen elkaar bewust of onbewust gaan controleren op het
naleven van bepaalde waarden en normen. Ouchi spreekt hier over "clan control" (Ouchi,
1977, pp. 96-98 en 1979, pp. 836-845).
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ke informatie over de prestaties kan de manager zo nodig besluiten nemen, die
moeten leiden tot betere of meer gewenste toekomstige prestaties. Dergelijke
heldere signalen ontbreken als de output en outcome van een organisatie moeilijk
of niet meetbaar zijn.
  Voor de sturing van een organisatie waarvoor bijvoorbeeld geldt dat de uitein-
delijke effecten van de activiteiten (de outcome) moeilijk zijn vast te stellen, zal
vooral gebruik worden gemaakt van regels. De organisatie en de individuele
werknemer hebben in dat geval maar een beperkte vrijheid van handelen. Of de
gehanteerde regels en voorschriften werkelijk leiden tot de uiteindelijk gewenste
resultaten van de organisatie (of welke invloed ze er precies op hebben), is veelal
niet duidelijk. Toch wordt gekozen voor regels, onder meer omdat hiermee kan
worden aangegeven dat de organisatie zorgvuldig werkt, of omdat het op grond
hiervan mogelijk is bepaalde keuzes te rechtvaardigen.47

  Uiteraard, aldus Wilson, kan ook een op winst gerichte organisatie, zoals een
organisatie-adviesbureau of een commerciële instelling voor onderwijs, te maken
hebben met slecht meetbare outputs en outcomes. Maar in zo'n geval geven
(wellicht subjectieve) signalen uit de markt aan, of de huidige prestaties van de
organisatie voldoende worden gewaardeerd. De signalen uit de markt kunnen een
prikkel geven tot verandering van de organisatie (Wilson, 1989, p. 169).
  De mogelijkheden tot verbetering van het functioneren van de organisatie en dus
tot het beperken van onvoldoende of ongewenste inzet, hangen af van de meet-
baarheid van outputs en outcomes. Ze lopen dus uiteen voor de vier bovenstaand
genoemde typen organisaties. Soms is meer toezicht door de principaal een
geschikt middel. De organisatie blijft in dit geval deel uitmaken van de grotere
overheidsorganisatie. Deze oplossing betekent meestal dat wordt gekozen voor
meer en gedetailleerdere regels en procedurevoorschriften. Leidinggevenden en
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werknemers in overheidsorganisaties zullen zich hier overigens dikwijls tegen
verzetten, omdat hun autonomie hierdoor wordt ingeperkt (Wilson, 1989, pp.
179-185; zie ook Wilson, 1968, pp. 10-11).
  In andere gevallen kan een beter functioneren van de organisatie worden bereikt
door een grotere vrijheid van handelen voor de agent. Eventueel kan dit beteke-
nen dat wordt gekozen voor de markt, dus voor bijvoorbeeld privatisering. Een
voorwaarde voor deze laatste oplossing is wel, aldus Wilson, dat de geprivati-
seerde organisatie voldoende concurrenten heeft (Wilson, 1989, p. 352; zie in dit
verband ook Hofstede, 1981).
  Wilson geeft dus aan, dat verzelfstandiging en de te kiezen vorm van verzelf-
standiging, mede dienen af te hangen van de meetbaarheid van de activiteiten
en/of produktie van de organisatie. Privatisering, waarbij contracten worden
afgesloten tussen overheid en een externe leverancier, is een denkbare vorm van
verzelfstandiging als de outcome van een organisatie goed meetbaar is. Het
opstellen van een contract is dan niet complex en hoeft niet te leiden tot hoge
kosten. In principe kunnen in deze situatie in het contract goede afspraken worden
gemaakt over bijvoorbeeld hoeveelheden en kwaliteit van de produktie. Overigens
spelen bij de vraag of activiteiten door de overheid of door een particulier moeten
worden uitgevoerd, volgens Wilson naast efficiëntie ook overwegingen als een
gelijke en eerlijke behandeling van cliënten een rol.

III.2.8 De door North geschetste samenhang tussen de staat, het systeem
van eigendomsrechten en de economische groei

De transactiekostentheorie en de agentschapstheorie zijn in eerste instantie
organisatietheorieën, die zich richten op de vraag hoe organisaties - zoals over-
heidsorganisaties - op micro-niveau dienen te worden ingericht, om te komen tot
zo laag mogelijke transactie- of agentschapskosten. North richt de aandacht op de
effecten die transactie- en agentschapskosten kunnen hebben op de (economische)
inrichting van de samenleving. Hij gaat daarbij in de vraag, hoe in een samen-
leving impulsen ontstaan voor veranderingen in instituties.
  Het specifieke van North ligt in de nadruk die hij legt op de rol van de staat en
op de samenhang tussen de staat, de instituties (vooral de eigendomsrechten) en
de economische ontwikkeling. Hij richt zich op "hogere" organisatievormen,
zoals een staatsvorm of een economisch stelsel. Hij gaat vooral na, op welke wijze
instituties invloed uitoefenen op de hoogte van de transactiekosten en daarmee op
de economische groei in een bepaald geografisch gebied. Zonder een goed
ontwikkelde staat en het bijbehorende systeem van eigendomsrechten en rechts-
handhaving, zouden hoge transactiekosten de produktie sterk belemmeren (zie
ook Eggertsson, 1990, p. 317; Libecap, 1989, p. 4).
  Instituties, zoals de eigendomsrechten, en economische ontwikkeling kunnen
elkaar wederzijds beïnvloeden. Economische instituties veranderen omdat
individuen of groepen individuen de indruk hebben, dat ze door veranderingen te



       Granovetter stelt dat het niet terecht is ervan uit te gaan, dat het gedrag van48

individuen in "pre-kapitalistische" samenlevingen als het ware een automatisme was, dat
vrijwel geheel bepaald werd door de in die samenlevingen bestaande normen en waarden.
Hoewel normen en waarden naar zijn mening een rol van betekenis speelden, konden
individuen ook toen van geval tot geval beslissen omtrent hun precieze gedrag en de te
ondernemen handelingen (Granovetter, 1985, pp. 482-489).

       Campbell en Lindberg geven aan, dat in de praktijk in het oog moet worden49

gehouden dat ook "de" staat een institutionele structuur heeft. De staat, hier gelijk te
stellen aan de overheid, bestaat uit verschillende (functionele en/of geografische) onderd-
elen, die op uiteenlopende wijze kunnen handelen. Zo is het denkbaar dat een bepaalde
verandering van eigendomsrechten steun krijgt van het ene onderdeel van de overheid en
wordt tegengewerkt door het andere. De overheid kan ook een min of meer zelfstandige
rol spelen in de ontwikkeling van de samenleving. Zo kunnen onderdelen van de overheid,
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bewerkstelligen winst kunnen verkrijgen, die onder de bestaande regelgeving
onbereikbaar is (Davis en North, 1971, p. 10; North 1981, p. 26; Libecap, 1989,
pp. 4-7 en 26-28). Een wijziging in economische en politieke machtsverhoudingen
kan dus leiden tot een verandering in instituties.
  In een eenvoudige dorpssamenleving met uitsluitend persoonlijke ruilhandel is
bijvoorbeeld weinig behoefte aan formele regels. De betrokkenen kennen elkaar
en de sociale normen zijn duidelijk.  Als in een samenleving de specialisatie toe-48

neemt en de produktie gaat plaatsvinden in ondernemingen, neemt de onpersoon-
lijkheid bij de transacties ook toe. Omdat complexere maatschappelijke netwerken
ontstaan, moet de onzekerheid bij transacties worden beperkt door middel van
institutionele structuren. Het kan bij die structuren gaan om bijvoorbeeld een
systeem van eigendomsrechten, wettelijke regels waaraan contracten moeten
voldoen, of een juridisch apparaat voor rechtshandhaving. De opkomst van
onpersoonlijke regels en contracten stimuleert de opkomst van de staat. Om
produktie en handel efficiënt te kunnen laten plaatsvinden, is de rechtshandhaven-
de staat nodig.
  De opkomst van de staat betekent dat de macht om naleving van regels af te
dwingen ongelijk wordt verdeeld. Individuen of groepen met een grote macht
kunnen proberen de staat in hun voordeel te laten werken. Als de verhoudingen
in de maatschappij of de externe situatie veranderen, kunnen de regels worden
aangepast. Maar in de praktijk gaat dat meestal geleidelijk (North, 1987, pp. 420-
421).
  North is van mening dat het op de juiste tijd beschikbaar zijn van passende
instituties en staatsvormen, een belangrijke bijdrage levert aan de economische
groei van een gebied (North, 1987, p. 422). Hij stelt echter tevens vast dat de
staat dikwijls niet zorgt voor een zodanige structuur van eigendomsrechten, dat de
in een bepaald gebied maximaal haalbare produktie ook werkelijk wordt gereali-
seerd (North, 1979, pp. 256-257; zie ook Furubotn en Pejovich, 1974, p. 6 en
Eggertsson, 1990, pp. 319-320).49



eventueel op instigatie van belangengroepen, proberen bepaalde veranderingen van eigen-
domsrechten te forceren. En door bijvoorbeeld goedkeuring te verlenen of te onthouden
aan bepaalde nieuwe organisatievormen die door individuen of organisaties zijn ontwik-
keld, stuurt een overheid de ontwikkeling van de eigendomsrechten en de samenleving
(Campbell en Lindberg, 1990,pp. 636-642).

       De gedachten van North vertonen hier bepaalde overeenkomsten met de zoge-50

naamde contingentietheorie voor de sturing van organisaties. In die theorie wordt gesteld,
dat het systeem van planning en beheersing van een organisatie mede dient te worden
bepaald door de specifieke factoren die in een bepaalde situatie een rol spelen, zoals de
technologie en de omgeving van de organisatie (zie bijvoorbeeld Emmanuel, Otley en
Merchant, 1991, pp. 57-66; Otley, 1995, pp. 51-52).
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  Om te komen tot aanvaardbare transactiekosten is een passende structuur van
eigendomsrechten nodig. De regelgeving in de samenleving bepaalt mede de
bereidheid van individuen, zich in te zetten voor technische ontwikkeling en
economische groei. De juiste instituties en staatsvorm zullen op de lange termijn
de ontwikkeling van de economie positief beïnvloeden (zie North, 1987, p. 422,
1990, pp. 95-96 en pp. 103-112). Daarbij wijst North er overigens op dat ook
niet-economische factoren, zoals menselijke motivatie, meningen en ideologieën,
een rol kunnen spelen bij de vormgeving van instituties en meer in het algemeen
de samenleving (North, 1990, p. 111). Als een systeem door individuen als
inefficiënt wordt ervaren, kan het voortbestaan ervan worden bedreigd doordat
deze individuen op zoek gaan naar alternatieven.
  North stelt dat organisaties - dat wil zeggen bepaalde contractvormen - zich, om
efficiënt te blijven en dus te overleven, moeten aanpassen aan veranderende
omstandigheden. Ook de staat en de bijbehorende instituties zullen moeten
worden aangepast aan veranderingen in de externe omgeving.50

  Uitgaande van de denkbeelden van North zou de verzelfstandiging van
overheidsorganisaties kunnen worden opgevat als de reactie van de staat - en meer
algemeen overheden - op veranderingen. In hoofdstuk II van deze studie werd al
aangegeven dat de rol van de overheid in de twintigste eeuw sterk groeide, onder
meer vanwege de aanzienlijke externe effecten van particulier handelen (zoals
groeiende steden, sterke milieuvervuiling en verkeerscongestie) en de wens de
economische ontwikkeling stabieler te laten verlopen. Dit leidde tot een groeiende
omvang van de overheid en veranderingen in aard en complexiteit van de taken.
Daarnaast wordt de overheid steeds geconfronteerd met veranderingen in voor-
keuren en meningen van inwoners van een land. Er ontstond bijvoorbeeld twijfel
over de efficiëntie van grootschalige en complexe overheidsorganisaties. De staat
en de bijbehorende instituties zullen voortdurend moeten worden aangepast aan
dergelijke veranderingen in de externe omgeving, zo geeft North aan.
  In de loop van de jaren zeventig en tachtig ontstond geleidelijk meer twijfel
omtrent de efficiëntie en effectiviteit van overheidsorganisaties, zo werd al
aangegeven. De overheid werd te regulerend, te groot en te complex gevonden.
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De interne en externe verzelfstandiging kunnen aldus worden gezien als nieuwe
organisatievormen, waarmee de overheid probeert in te spelen op de veranderin-
gen in de externe omgeving.

III.3 Gemeenschappelijke aspecten in de neo-institutionele economische
theorieën

III.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf is een beknopte schets gegeven van de inhoud van diverse
neo-institutionele economische theorieën, van enkele specifieke aspecten erin en
van de bijdrage, die de diverse afzonderlijke theorieën kunnen leveren aan het
thema verzelfstandiging van overheidsorganisaties.
  In de nu voorliggende paragraaf wordt nagegaan welke aspecten in verschillende
van de beschouwde theorieën aan de orde komen. Op deze manier worden
eventuele overlappingen en gemeenschappelijke onderwerpen opgespoord en kan
de gezamenlijke kern van de neo-institutionele theorieën worden belicht. Juist ook
uit deze gezamenlijke aspecten kan naar voren komen, in hoeverre gesproken kan
worden over een brede stroming met belangrijke, gemeenschappelijke kenmerken,
dat wil zeggen in hoeverre werkelijk sprake is van "de" neo-institutionele econo-
mie (zie ook Knudsen, 1993, pp. 267-272; Scott, 1995, pp. 25-26; Lowndes,
1996, pp. 183-184; Rowlinson, 1997, pp. 22-24 en 45-46).
  Hieronder worden eerst de aspecten genoemd, die in meerdere van de beschouw-
de theorieën aan de orde komen. Vervolgens wordt in de afzonderlijke subpara-
grafen beknopt ingegaan op deze aspecten.
  Bij een beschouwing van de in paragraaf III.2 besproken neo-institutionele
theorieën kan worden vastgesteld, dat de navolgende thema's in meerdere
theorieën nadrukkelijk aan de orde worden gesteld:
- efficiëntie/overleven van organisaties;
- opportunisme, rationaliteit, individueel nut en eigenbelang;
- onzekerheid;
- (ontwikkelingen in) maatschappelijke en politieke randvoorwaarden;
- meet-, informatie- en transactiekosten.
  Het gaat bij de gezamenlijke thema's dus om veronderstellingen over onder-
werpen als het gedrag en de persoonlijke motivatie van mensen, de overleving
van een systeem of organisatie en de kosten die met het oog daarop dienen te
worden geminimaliseerd, de kennis omtrent de toekomst en om beperkingen en
invloeden vanuit de omgeving van de organisatie.
  In de navolgende subparagrafen worden deze thema's nader belicht. Op de
problemen die kunnen optreden bij het meten van de in de diverse theorieën
gehanteerde kostenbegrippen, wordt in paragraaf III.4 afzonderlijk ingegaan.

III.3.2 Efficiëntie en het overleven van organisaties



       Terzijde kan hier worden opgemerkt, dat het begrip efficiëntie op uiteenlopende51

wijzes wordt gedefinieerd. Diverse auteurs reserveren het begrip allocatief efficiënt voor
uitsluitend de Pareto-optimale situatie, dat wil zeggen de situatie waarin de produktie-
middelen en gerealiseerde produktie zodanig zijn verdeeld, dat niemand zijn welvaart kan
vergroten zonder dat dit leidt tot een vermindering van de welvaart van anderen. Zo kan
ook het begrip kostenefficiënt voorbehouden blijven aan uitsluitend die situatie (de
"eindsituatie"), waarin het niet mogelijk is om met een bepaalde hoeveelheid produktie-
middelen meer outputs voort te brengen (of een hoeveelheid outputs met een hogere
geldelijke waarde). Dergelijke invullingen van het begrip efficiëntie zouden gezien kunnen
worden als een normatieve benadering, waarin uitsluitend de optimale situatie wordt
aangeduid als efficiënt. Die optimale situatie is de norm. Daartegenover staat de invulling
van het begrip efficiëntie, zoals die ook in deze studie wordt gehanteerd. Deze invulling
zou aangeduid kunnen worden als een beschrijvende benadering, omdat het uitsluitend
gaat om een weergave van de verhouding tussen de inzet van bepaalde produktiemiddelen
en de welvaart, resp. de beschikbare inputs en outputs (zie bijvoorbeeld Leibenstein,
1966; Bouma, 1982, p. 34 en p. 59; Emmanuel c.s., 1991, pp. 29-31; Rosen, 1993, pp.
81-82; Horngren c.s., 1994, p. 478; Ferguson en Ferguson, 1994, p. 15; zie voor een
technische bespreking van efficiëntiemaatstaven bijvoorbeeld Sudit, 1996, pp. 11-45). Ook
bij een beschrijvende benadering kunnen uiteraard normen met betrekking tot de efficiëntie
worden gehanteerd, maar de norm hoeft dan geen betrekking te hebben op de optimale
situatie.
  Wordt een normatieve invulling gegeven aan de efficiëntie-begrippen, dan kan er strikt
genomen uitsluitend sprake zijn van wèl of niet efficiënt en niet van meer of minder effi-
ciënt. Overigens zal het vanwege bijvoorbeeld voortdurende veranderingen in technologie
en voorkeuren en meer algemeen het verschijnsel begrensde rationaliteit, in het algemeen
bij het hanteren van het normatieve kostenbegrip onmogelijk zijn, in de praktijk te bepalen
of de efficiënte situatie is bereikt.
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Een belangrijke basisveronderstelling in veel neo-institutionele theorieën is, dat
organisaties om te kunnen blijven bestaan streven naar efficiëntie. Op basis van
dit uitgangspunt kan vervolgens worden gedacht over de noodzakelijk geachte
veranderingen in de structuur van de organisatie. Die verandering in de vormge-
ving van de organisatie kan betekenen, dat wordt besloten een overheidsorgani-
satie intern of extern te verzelfstandigen.
  De welvaart zoals iemand die ervaart, is afhankelijk van de nutsfunctie van die
persoon. De allocatieve efficiëntie heeft betrekking op de inzet van produktie-
middelen in de samenleving. Een optimale allocatieve efficiëntie houdt in dat de
produktiemiddelen zodanig zijn ingezet, dat niemand in de samenleving zijn
welvaartspositie kan verbeteren, zonder de positie - dat wil zeggen het nut - van
een ander te verslechteren. Als die situatie is bereikt, is er sprake van een Pareto-
optimale uitkomst (zie onder meer Ferguson en Ferguson, 1994, p. 9 en 15;
Milgrom en Roberts, 1992, pp. 66-67). Binnen een organisatie gaat het om de
produktie- of kostenefficiëntie. Dit betreft de verhouding tussen de kosten van de
in het produktieproces ingezette produktiemiddelen en de waarde van de produk-
tie die voortvloeit uit het produktieproces (zie ook Künneke, 1991, pp. 33-35).51
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  Organisaties die niet efficiënt werken leveren te dure produkten af en zullen
daarom ten gevolge van concurrentie verdwijnen. Alchian geeft aan dat weliswaar
geen maximale efficiëntie (en winstgevendheid) hoeft te worden bereikt. Maar om
te overleven moet een organisatie wel resultaten behalen, die tenminste gelijk zijn
aan die van de concurrenten (Alchian, 1950, pp. 213-214).
  In sommige theorieën, zoals de theorie van de eigendomsrechten en de
agentschapstheorie, treden de gedachten omtrent de continuïteit van de organisatie
niet op de voorgrond. Het aanwezig geachte streven naar het voortbestaan van de
organisatie is in die gevallen meer een impliciete veronderstelling. Maar in de
agentschapstheorie gaat het er uiteraard wel om dat een zodanige organisatorische
opzet wordt gekozen, dat de organisatie niet in gevaar komt door problemen
vanwege informatie-asymmetrie en agentschapskosten.  
  In andere theorieën wordt nadrukkelijk ingegaan op het overleven van organi-
saties. Zo stelt Williamson dat een organisatie de besturingsstructuur (oftewel de
"governance structure") moet aanpassen als de transactiekosten te hoog zijn. Deze
aanpassing van de besturingsstructuur is nodig om de organisatie te laten overle-
ven. Al staat een niet-commerciële organisatie minder bloot aan de druk van de
markt, om op de lange duur te blijven bestaan moet ook zo'n organisatie streven
naar lage transactiekosten (Williamson, 1981, pp. 573-574).
  De informatieverzameling in organisaties is eveneens gericht op het overleven
van de organisatie. Enerzijds is informatieverzameling nodig om de onzekerheid
te beperken over bijvoorbeeld prijzen, afzetkanalen en grondstoffenleveranties.
Anderzijds is een efficiënte verwerking van informatie nodig om de organisatie te
laten overleven. Uit dat oogpunt kan, bijvoorbeeld bij een dreigende verstopping
van informatiekanalen, aanpassing van de organisatievorm nodig zijn (zie Arrow,
1984, pp. 185-191; Galbraith, 1977, pp. 49-52). 
  North besteedt in zijn theorieën over de staat veel aandacht aan de voorwaarden
voor het voortbestaan van een bepaald staatsbestel. Om op langere termijn te
kunnen overleven, moet een staat (algemener: een overheid) naar zijn mening
zorgen voor een in economische zin efficiënt systeem van eigendomsrechten (zie
North, 1979, pp. 256-257).
  Lage agentschaps- en transactiekosten of efficiënte informatiestructuren dragen
bij aan de overleving van een organisatie. Uitgaande van de noodzaak van een
efficiënte produktie, kunnen aanpassingen van organisatievormen en ook
verzelfstandiging, wellicht mede worden gezien als een uiting van het streven van
een organisatie om te overleven, dat wil zeggen als een uiting van het streven naar
continuïteit.

III.3.3 Individueel nut, eigenbelang en opportunisme

In de neo-institutionele theorieën worden diverse veronderstellingen geformuleerd
omtrent het menselijk gedrag.



       Dit aspect komt ook naar voren in de theorie op het gebied van de "public choice"52

(ook wel aangeduid als rationele, of economische keuzetheorie). Die theorie legt een sterke
nadruk op het bewust nastreven van individuele belangen, ook als het gaat om maatschap-
pelijk handelen en het doen van politieke keuzes (zie onder meer Hoogerwerf, 1991 en
1995, pp. 75-79; De Beus, 1994). Terzijde kan hier worden opgemerkt, dat Denters
(1987, pp. 183-209) in een onderzoek bij 342 Nederlandse gemeenten slechts beperkte
steun vond voor een door hem op basis van de "public choice"-benadering opgesteld
model omtrent de relatie tussen enerzijds de voorkeuren van kiezers en de invloed van
bepaalde politieke partijen en anderzijds de mate van overheidsregulering.
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  Op de bijdragen uit de informatie-economie na, gaan in feite alle beschouwde
neo-institutionele theorieën er (expliciet en soms meer impliciet) van uit, dat het
economisch handelen van individuen wordt bepaald door hun individuele nuts-
functie. Er is niet, zoals in de neoklassieke theorie, sprake van het anonieme
belang (en nut) van "de organisatie". Verondersteld wordt dat elk individu zijn of
haar eigen nut probeert te bevorderen. Iemand kan nut ontlenen aan geldelijke op-
brengsten van bepaalde handelingen, maar ook aan bijvoorbeeld vrije tijd, het
dienen van het algemeen belang of goede arbeidsomstandigheden voor zijn
ondergeschikten. Het nut kan dus worden bepaald door zowel materiële als niet-
materiële factoren.
  Niskanen gaat voor wat betreft het individuele nut uit van de neoklassieke
veronderstelling van nutsmaximalisatie (Niskanen, 1971, pp. 36-39). De overige
theorieën laten zich niet zozeer uit over maximalisatie van het nut, maar geven
slechts aan dat nut en eigenbelang belangrijke drijfveren zijn in het economisch
handelen. Dit betekent dat, als het gaat om verzelfstandiging van overheidsor-
ganisaties, volgens de neo-institutionele theorie een belangrijke rol is weggelegd
voor individuele motieven van de diverse betrokken partijen, zoals de kiezers,
politieke bestuurders en ambtelijke leidinggevenden en ondergeschikten. Min of
meer anonieme overheidsbelangen spelen slechts een rol, voorzover ze van
invloed zijn op het individuele nut van de diverse betrokkenen.52

  Zoals al eerder werd aangegeven, leidt Niskanen hieruit onder meer af dat
leidinggevenden binnen een niet op winst gerichte organisatie zullen streven naar
budgetmaximalisatie of een maximale dicretionaire beheerswinst. Het budget
wordt niet zozeer ingezet voor de efficiënte verwezenlijking van de doelstellingen
van de organisatie, maar (ook) voor diverse eigen belangen.
  Opportunisme is een aspect van het menselijk gedrag, dat in sommige theorieën
expliciet aan de orde komt. Soms wordt nadrukkelijk verondersteld, dat mensen
bij het dienen van hun eigen belangen zonodig gebruik zullen maken van list en
bedrog (Williamson, 1985, p. 30). In de agentschapstheorie is het opportunisme
een basisveronderstelling, die ertoe leidt dat een ondergeschikte (de agent)
probeert persoonlijk profijt te trekken van een informatievoorsprong, die hij heeft
ten opzichte van zijn superieur (de principaal). Ook in de theorie van de eigen-
domsrechten en door Niskanen (en in feite ook Wilson) wordt, meer impliciet,
uitgegaan van opportunistisch gedrag van mensen. Het nastreven van de eigen
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belangen staat in al deze theorieën voorop. Dit kan beteken dat, ondanks even-
tuele afspraken met de superieur, het eigenbelang van een individu bij zijn
handelen voorrang krijgt.
  Het rationele nastreven van eigen belangen leidt ertoe dat een agent soms niet
handelt in het belang van de principaal. Anderzijds geeft Niskanen (1971, pp. 41-
42) aan dat rationeel handelen tevens inhoudt dat bepaalde grenzen niet worden
overschreden, omdat de agent weet dat er dan een groot risico is dat de principaal
gaat ingrijpen. Zoals aangegeven bij de bespreking van de transactiekostentheorie,
neemt Williamson (1985, pp. 44-46) begrensd rationeel handelen als uitgangs-
punt. Bij begrensd rationeel handelen zal een individu in een bepaalde situatie wel
het beste alternatief kiezen dat hem bekend is. Maar omdat iemand niet alle
alternatieven kent, of in elk geval niet weet of hij ze allemaal kent, hoeft dat niet
het alternatief te zijn dat leidt tot het absoluut maximale nut.
  Wilson geeft aan dat individuele werknemers binnen een overheidsorganisatie er
veelal naar zullen streven, een zekere autonomie voor hun organisatie en in hun
werk te verwerven. Dit streven zal zich voordoen bij zowel leidinggevenden als
ondergeschikten. Autonomie houdt in, dat de organisatie een duidelijke identiteit
en een afgebakend werkterrein heeft, zonder al te gedetailleerde beperkingen en
concurrentie van andere organisaties. Volgens Wilson worden in een organisatie
autonomie en vrijheid van handelen wellicht meer gewaardeerd dan een zo groot
mogelijk budget (Wilson, 1989, pp. 179-185; zie ook Wilson 1968, pp. 10-11).
Ook bij Wilson bepaalt het individuele nut op deze wijze in sterke mate het
handelen van de organisatie.
  In de neo-institutionele economische theorieën is plaats voor opportunisme,
persoonlijk nut en eigenbelang. Veelal lijken de theorieën daarbij impliciet een
accent te leggen op de materiële aspecten van nut en eigenbelang. Dit betekent
dat, uitgaande van de neo-institutionele theorie, bij verzelfstandiging van over-
heidsorganisaties een belangrijke rol is weggelegd voor individuele, wellicht
vooral materiële motieven van de diverse betrokken partijen, zoals de verschil-
lende groepen van kiezers, politici, ambtelijke leidinggevenden, of onderge-
schikte ambtenaren. Al kunnen allerlei normen en waarden een rol spelen bij
economische beslissingen, de onpersoonlijke overheidsbelangen zijn volgens de
neo-institutionele theorie slechts van betekenis, voorzover ze van invloed zijn op
het individuele nut van een betrokkene.

III.3.4 Onzekerheid

Onzekerheid is een belangrijk begrip in diverse neo-institutionele theorieën.
Tussen begrensde rationaliteit, opportunisme en onzekerheid omtrent het mense-
lijk gedrag bestaat een onderlinge samenhang.
  Onder meer in de transactiekostentheorie krijgt de onzekerheid veel aandacht.
Williamson beschouwt onzekerheid, naast frequentie en specificiteit van activa,
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als een van de kenmerken van een transactie die bepaalt welke besturingsstructuur
wordt gekozen (Williamson, 1979, p. 239 en 254 en 1985, pp. 52-61). 
  Het gaat in de transactiekostentheorie om onzekerheid ten aanzien van de
toekomst. De omstandigheden waaronder een contract moet worden uitgevoerd
zijn onzeker. Zo kunnen de omstandigheden op de markt veranderen (er kan
bijvoorbeeld onverwachte schaarste aan grondstoffen ontstaan, of de concurrentie
kan toenemen). Tevens zijn er onzekerheden omtrent het menselijk handelen
(worden bijvoorbeeld gemaakte afspraken werkelijk nagekomen?). Naarmate een
contract betrekking heeft op een langere periode, zal de onzekerheid ten aanzien
van toekomstige ontwikkelingen toenemen. Er bestaat ook een relatie tussen de
onzekerheid en de mate waarin voor een bepaalde transactie gebruik wordt ge-
maakt van specifieke activa. Immers, hoe specifieker bijvoorbeeld de investe-
ringen in machines of menselijke kennis (dat wil zeggen, hoe moeilijker het is de
machines of kennis elders in te zetten), hoe kleiner de zekerheid dat de investe-
ringen op een of andere manier goed zullen worden benut.
  Binnen het brede terrein van de informatie-economie wordt eveneens nadruk-
kelijk aandacht besteed aan het aspect van de onzekerheid. Naarmate de onze-
kerheid toeneemt, bijvoorbeeld ten gevolge van grotere complexiteit van taken of
snelle veranderingen in de omgeving, moet een organisatie meer informatie
verzamelen en verwerken om goede beslissingen te kunnen nemen.
  De onzekerheid bevordert ook het ontstaan van informatie-asymmetrie en speelt
zo eveneens een rol in de agentschapstheorie (zie ook Alchian, 1950, p. 212). Als
er geen onzekerheid zou zijn, zou iedereen bij het nemen van beslissingen kunnen
beschikken over dezelfde informatie.
  De kosten die worden gemaakt om onzekerheid te beperken, kunnen worden
gezien als een vorm van transactiekosten. De transactiekosten kunnen ontstaan ten
gevolge van bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over produkten en
producenten, het overleggen over en opstellen van contracten, of de coördinatie
van activiteiten binnen een organisatie.
  Bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties zou onzekerheid een rol kunnen
spelen. Het zou dan in de eerste plaats kunnen gaan om onzekerheden op de
afzetmarkt van de verzelfstandigde organisatie. Daarnaast zou het onzekerheden
kunnen betreffen ten aanzien van bijvoorbeeld door externe organisaties te
leveren specifieke goederen, gedrag van burgers en marktpartners en de mate
waarin in overheidsorganisaties efficiënt wordt gewerkt.

III.3.5 Maatschappelijke en politieke randvoorwaarden

In de neo-institutionele theorie wordt, ter verklaring van het menselijk handelen
en de in een samenleving bestaande regelgeving, een sterke nadruk gelegd op
aspecten als materieel eigenbelang en het streven naar efficiëntie. Sommige neo-
institutionele theoretici geven echter aan, dat bij de ontwikkeling van de instituties
niet uitsluitend overwegingen van economische efficiëntie een rol hoeven te



       Zoals al eerder werd aangegeven, benadrukt Bromley (1989, p. 32) dat het ant-53

woord op de vraag welke werkwijze efficiënt is, steeds afhankelijk is van de institutionele
structuur in een bepaalde samenleving. Die institutionele structuur hangt mede samen met
maatschappelijke waarden en collectieve handelingen in die samenleving.
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spelen. Ook meer algemene maatschappelijke en politieke overwegingen en de
ontwikkeling hierin, kunnen van belang zijn. Het gaat in dit verband vooral om
de vraag, of ervan wordt uitgegaan dat het economisch handelen uitsluitend is
gebaseerd op economische drijfveren, of dat ook andere motieven een rol kunnen
spelen.
  McKean, een van de theoretici op het gebied van de eigendomsrechten, bena-
drukt dat een verandering in eigendomsrechten vooral zal leiden tot grotere
efficiëntie, als werknemers zelf kunnen profiteren van de hogere opbrengsten. Hij
accentueert het eigenbelang en materiële drijfveren (McKean, 1972, pp. 179-
186). Ook van bijvoorbeeld Williamson mag worden gesteld, dat hij het aspect
van de economische efficiëntie als doorslaggevend beschouwt.
  Andere auteurs leggen minder nadruk op de economische efficiëntie. Demsetz
geeft aan, dat veranderingen in eigendomsrechten het gevolg zijn van onder meer
geleidelijke veranderingen in de maatschappelijke normen en waarden. Bij de aan-
passingen van de eigendomsrechten zullen veelal de economische aspecten, zoals
een grotere efficiëntie, geen nadrukkelijke rol spelen. De levensvatbaarheid op
lange termijn wordt echter wel mede bepaald door de mate, waarin de aanpassing-
en aansluiten bij bijvoorbeeld belangrijke veranderingen in technologie of
marktomstandigheden (Demsetz, 1967, p. 34). Ook North is van mening dat
veranderingen in maatschappelijke waarden, zoals veranderingen in de ideologie,
een belangrijke factor zijn bij institutionele veranderingen (North, 1981, p. 57 en
1990, pp. 41-45).53

  De Alessi wijst erop dat op het oog inefficiënte organisatievormen langdurig
kunnen blijven bestaan, omdat individuen een voorkeur hebben voor die bepaalde
organisatievorm en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de continuering ervan.
Ze offeren bijvoorbeeld een deel van hun vrij besteedbare koopkracht op, om de
organisatievorm in stand te houden. Zo kunnen individuen bereid zijn tijd en geld
te steken in een coöperatieve organisatie, waarvoor ze slechts een beperkt finan-
cieel rendement in ruil ontvangen, maar daarnaast veel "geestelijke voldoening".
Het is ook denkbaar dat een economisch gezien inefficiënte organisatievorm
gehandhaafd blijft, omdat er belangen mee worden gediend van degenen die
beschikken over veel politieke macht. De Alessi benadrukt dus dat ook indivi-
duele voorkeuren en de politieke realiteit in de samenleving een rol spelen (De
Alessi, 1980, p. 5).
  Wilson en Niskanen leggen meer de nadruk op de eisen die vanuit de samenle-
ving en de politiek worden gesteld aan het functioneren van met name over-
heidsorganisaties. Zij geven aan dat er diverse theoretische en praktische overwe-
gingen zijn, die ertoe kunnen leiden dat overheidsorganisaties minder efficiënt
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werken dan particuliere organisaties. Zoals al naar voren kwam, doelt Wilson
hierbij op zaken als de veelal mindere mate van concreetheid (en daardoor minder
goede meetbaarheid) van overheidsprodukten, het ontbreken van concurrentie en
het moeten werken met meerdere doelstellingen (Wilson, 1989, p. 169, pp. 280-
286 en pp. 301-303). Politieke en maatschappelijke doelstellingen stellen dus
randvoorwaarden aan het functioneren van overheidsorganisaties. Het zo efficiënt
mogelijk handelen staat hierbij niet steeds op de voorgrond. Ook rechtvaardig-
heid, of gelijke behandeling van burgers, zijn belangrijk bij het overheidshande-
len. 
  Niskanen geeft aan dat de bureaucraat niet uitsluitend oog kan hebben voor
budgetmaximalisatie of vergroting van de discretionaire beheerswinst. Een
overheidsorganisatie zal in elk geval een produktie moeten leveren, die enigszins
overeen komt met de verwachtingen van bijvoorbeeld de politieke bestuurders.
Een organisatie die voortdurend meer belooft dan wordt waargemaakt, zal na
verloop van tijd een lagere bijdrage ontvangen (Niskanen, 1971, pp. 41-42). De
als principaal optredende overheid en politieke bestuurders zouden kunnen
overwegen zo'n organisatie te privatiseren, zodat de organisatie geheel verant-
woordelijk wordt voor de eigen inkomsten en uitgaven.
  Hoewel in de "kern" van de neo-institutionele economie een grote nadruk wordt
gelegd op overwegingen van eigenbelang en economische efficiëntie, geven
verschillende auteurs dus aan dat bij het economisch handelen ook een rol kan
zijn weggelegd voor individuele voorkeuren en maatschappelijke of politieke
overwegingen en randvoorwaarden. Bij verzelfstandiging van overheidsorganisa-
ties zouden dergelijke aspecten eveneens een rol kunnen spelen.

III.3.6 Meet-, informatie- en transactiekosten

De neo-institutionele theoretici geven in het algemeen nadrukkelijk aan dat
economisch handelen gepaard gaat met kosten. Het streven naar lagere kosten van
informatieverzameling en sturing van transacties, geeft in de neo-institutionele
economie veelal de impuls tot wijziging van de organisatievorm. De uiteen-
lopende neo-institutionele theorieën belichten verschillende soorten kosten, die
van doorslaggevende betekenis worden geacht voor een verandering in de organi-
satievorm. Er wordt gesproken over transactiekosten, agentschapskosten,
informatiekosten, de kosten van wijziging van organisatievormen (waaronder
veranderingen in het politieke systeem), of de kosten van meting van externe
effecten en prestaties van een organisatie. De vraag is in hoeverre het hier
werkelijk gaat om verschillende kosten.
  Williamson onderscheidt in de transactiekosten drie componenten, te weten:
- kosten verbonden aan het zoeken van een tegenpartij waarmee een contract

wordt afgesloten;
- kosten verbonden aan het opstellen van een contract;



       Ook de kosten van "bonding", waarbij het gaat om bijvoorbeeld de kosten die een54

agent maakt om in de richting van de principaal zijn "goede wil" te tonen, zouden tenmin-
ste gedeeltelijk gezien kunnen worden als transactiekosten. Dit geldt niet voor het "residual
loss", dat dus wèl een - weliswaar niet in omvang te bepalen - specifiek kostenonderdeel
is van de agentschapskosten.

       Zie voor een meer uitvoerige beschouwing over de betekenis van de meet-,55

informatie- en transactiekosten in de verschillende theorieën en de meetbaarheid van deze
kosten: Ter Bogt, 1994a, pp. 125-133.
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- kosten die partijen maken om de afhandeling van het contract te bewaken
(dat wil zeggen: te bewerkstelligen dat de andere partij zich gedraagt
overeenkomstig de afspraken in het contract).

  Hoge transactiekosten zullen ontstaan als veel gebruik wordt gemaakt van
specifieke activa, de onzekerheid groot is en de desbetreffende transactie zich
vaak voordoet (Williamson, 1979, pp. 253-254). Deze drie verschijnselen kunnen
leiden tot zo hoge transactiekosten dat het efficiënt is de transactie niet te laten
verlopen via de markt, maar te laten plaatsvinden binnen een organisatie (zie ook
Coase, 1937, pp. 390-392). Als is vastgesteld dat een bepaalde transactie het
voordeligst kan plaatsvinden binnen een organisatie, moet vervolgens voor deze
organisatie de efficiëntste organisatievorm worden gekozen.
  Bij transacties via de markt of transacties binnen een organisatie kunnen op
diverse manieren meet-, informatie- en transactiekosten ontstaan. Het gaat hier
respectievelijk om bijvoorbeeld:
- de kosten van meting van de prestaties van een organisatie;
- de kosten van verwerving van informatie over produkten, concurrenten of

het eigen produktieproces;
- de kosten die gemoeid zijn met het verzamelen van de informatie ten

behoeve van transacties, de kosten van het opstellen van contracten en de
kosten van het toezicht op naleving van contracten, of de kosten van het
voor interne sturing van een organisatie benodigde overleg.

  Ondanks gedeeltelijke verschillen in het karakter van deze drie kostenposten, is
het bij een enigszins ruime interpretatie wellicht gerechtvaardigd de meet- en
informatiekosten uiteindelijk te beschouwen als onderdelen van de transactiekos-
ten. In alle gevallen gaat het om kosten die worden gemaakt ten behoeve van de
sturing van transacties. Ook de agentschapskosten vallen gedeeltelijk samen met
de transactiekosten. Want als het bijvoorbeeld gaat om de kosten van overleg
tussen een principaal en agent, of de kosten van het opstellen en naleven van een
contract, kan worden gesproken over kosten van "monitoring". Maar dergelijke
kosten kunnen evenzeer worden gezien als transactiekosten.  Uitgaande van deze54

enigszins ruime interpretatie, is in diverse van de in het voorgaande aan de orde
gestelde neo-institutionele theorieën een rol weggelegd voor het begrip transactie-
kosten. In sommige gevallen wordt daarbij rechtstreeks gewerkt met het begrip
transactiekosten, soms ook gaat het om een meer impliciet gebruik.55



       In de praktijk zou de meetbaarheid van prestaties een belangrijk aspect kunnen zijn56

bij de verzelfstandiging van overheidsorganisaties (zie ook Wilson, 1989, pp. 352-353 en
364; Hofstede, 1981). Als de prestaties van een organisatie niet-kwantificeerbaar
zijn, bemoeilijkt dat de sturing op afstand vanuit de moederorganisatie; er zou dan
gekozen kunnen worden voor een meer direct toezicht.
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  De tot de transactiekosten te rekenen kosten spelen bij diverse auteurs een rol ter
verklaring van veranderingen in instituties en organisatievormen. Transactie-
kosten kunnen bijvoorbeeld van belang zijn als het gaat om:
- activiteiten op het vlak van interne coördinatie van een organisatie, zoals

toezicht houden of verzameling van informatie over prestaties en produk-
tieprocessen (zie ook Barzel, 1982, pp. 41-42 en Williamson, 1985, pp. 80-
81);

- verandering van economische systemen - met een wijziging in eigendoms-
rechten - en daartoe te vormen politieke meerderheden (zie ook Shepsle en
Weingast, 1981, p. 515; North, 1990, pp. 51-53 en Eggertsson, 1990, p.
79);

- externe effecten en collectieve goederen, waarbij de (transactie-)kosten van
een individuele vaststelling van deze effecten of van het genot van het goed
zo hoog zijn, dat het efficiënter is dat de overheid overgaat tot uitvaardi-
ging van bepaalde regels, of tot overheidseigendom en financiering uit de
algemene middelen (zie bijvoorbeeld Coase, 1960, pp. 15-19 en 43-44;
Cheung, 1970, pp. 27-30 en Borcherding, 1977, p. 52).

  Het streven naar lagere kosten van sturing en coördinatie zou een rol kunnen
spelen bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Het werken met relatief
zelfstandige eenheden kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat tussen de leiding van de
overkoepelende organisatie en de verzelfstandigde eenheid minder gedetailleerd
overleg nodig is over de door de organisatie-eenheid te ondernemen activiteiten.
Misschien kan tevens worden volstaan met een minder detaillistische informatie-
uitwisseling.
  Concluderend mag worden gesteld dat vele van de in de diverse theorieën
onderscheiden kosten die samenhangen met de sturing en coördinatie van een
organisatie, elkaar in aanzienlijke mate overlappen en kunnen worden gevat onder
het ruime begrip transactiekosten.
  Soms is een goede meting van prestaties moeilijk, of leidt meting tot hoge
kosten.  Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om vage produkten. Volgens56

Barzel (1982, pp. 41-42) zullen de verschillende stadia van een produktieproces
binnen één organisatie plaatsvinden als de produktie moeilijk is te meten. In
paragraaf III.4 wordt nader ingegaan op de vraag, in hoeverre het mogelijk is de
diverse in de neo-institutionele economie gehanteerde kosten te meten.



       Variabelen die meetbaar zijn, kunnen een verschillend niveau van meetbaarheid57

hebben. Afhankelijk van de informatie die getallen geven en de bewerkingen die erop
kunnen worden toegepast (in meer alledaags taalgebruik: afhankelijk van de mate van
meetbaarheid), kan een indeling in vier typen meetschalen worden gehanteerd. Onder-
staand volgen de vier meetschalen zoals die kunnen worden onderscheiden (zie bijvoor-
beeld Zwart, 1984, pp. 59-61; Bouma, 1982, pp. 71-77).
- Nominale schaal: de getallen fungeren hier in feite als "labels".
- Ordinale schaal: de volgens deze schaal gemeten getallen geven niet slechts een

classificatie weer, maar tevens een rangorde of volgorde.
- Intervalschaal: de getallen geven niet alleen een classificatie en rangorde weer,

maar de intervallen (de afstanden) tussen de getallen bieden ook een weergave van
de omvang van de verschillen tussen de objecten.

- Ratioschaal: bij de volgens deze schaal gemeten getallen is niet slechts sprake van
classificatie, rangordening en gelijke intervallen, maar tevens van een "echt"
nulpunt, oftewel een natuurlijk nulpunt.

  Meting volgens een interval- en ratioschaal leidt tot kwantitatieve gegevens, terwijl
meting volgens een nominale of een ordinale schaal leidt tot kwalitatieve gegevens. In het
spraakgebruik wordt met meten meestal gedoeld op een ratioschaal, maar in feite betreft
het hier dus een specifieke vorm van meten.
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III.4 De meetbaarheid van de kostenbegrippen in de neo-institutionele
theorie

In de neo-institutionele theorieën wordt op verscheidene plaatsen ingegaan op de
agentschapskosten en vooral op de transactiekosten of kosten die daartoe kunnen
worden gerekend. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op enkele problemen
die in de praktijk kunnen optreden bij de meting van de diverse kostenbegrippen
die in de neo-institutionele economische theorie worden gehanteerd. De meetbaar-
heid van de diverse kosten bepaalt mede de mate waarin het mogelijk is de op
basis van de neo-institutionele theorie gedane uitspraken over de rol van bepaalde
kosten bij veranderingen in organisatievormen, te toetsen aan de hand van
waarnemingen uit de praktijk. De in het voorgaande behandelde auteurs schenken
in het algemeen weinig aandacht aan de problemen die kunnen bestaan rond de
meting van deze kosten.
  Meting van kosten hoeft overigens niet gelijk te staan aan kwantificering van
kosten. Ook op kwalitatieve wijze kunnen uitspraken worden gedaan omtrent de
hoogte van kostenposten.  Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde kosten onmeet-57

baar zijn, bijvoorbeeld omdat niet te bepalen is welke onderdelen precies deel
uitmaken van die kosten, of omdat niet te ontwarren overlappingen optreden met
andere soorten kosten. In zo'n geval moet bijvoorbeeld worden volstaan met een
verbale beschrijving (dan wel: meting volgens een zogenaamde nominale schaal)
van de kosten en de hierin verwachte ontwikkeling.
  De neo-institutionele theorieën geven aan, dat de keuze van de organisatievorm
bepaald moet worden op basis van een afweging van de diverse onderdelen van de
totale produktie-, transactie- en agentschapskosten bij elke organisatievorm. Maar



       Overigens bestaat ook onzekerheid over de in theorie te verwachten ontwikkeling58

in de totale agentschapskosten. In theorie mag bijvoorbeeld worden verwacht dat na ver-
zelfstandiging de kosten van "monitoring" bij de principaal zullen dalen, omdat zijn toe-
zicht minder gedetailleerd is. Maar het is niet duidelijk, hoe het gaat met de kosten van
monitoring bij de verzelfstandigde organisatie. Weliswaar behoeft minder of geen infor-
matie te worden verstrekt aan de voormalige principaal. Maar als na verzelfstandiging
meer "voor de markt" wordt gewerkt, kan bijvoorbeeld een beter en duurder kostprijssys-
teem nodig zijn. Daarnaast wordt in de verzelfstandigde organisatie, zeker in de beginperi-
ode, misschien voorkeur gegeven aan een strakke en uitvoerige interne planning. Per saldo
zou dat kunnen leiden tot hogere totale kosten van monitoring.
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de diverse componenten van transactie- en agentschapskosten zijn niet of moeilijk
te bepalen, mede ten gevolge van het feit dat ze elkaar gedeeltelijk overlappen,
zoals in paragraaf III.3.6 al werd aangegeven. Bovendien hebben veranderingen
in de besturingsstructuur - met gevolgen voor de omvang van de transactie- en
agentschapskosten - ook invloed op de hoogte van de produktiekosten.
  Een volledige meting van de agentschapskosten lijkt in het algemeen niet moge-
lijk, zelfs niet als wordt afgezien van het onderdeel "resterend verlies", dat mag
worden beschouwd als per definitie onmeetbaar.  De precieze kosten van "moni-58

toring" en "bonding" laten zich evenmin gemakkelijk bepalen (zie ook Neelen,
1993, pp. 72-76). Het probleem is vooral, dat het moeilijk is voor een bepaalde
organisatievorm vast te stellen welke kosten wèl en welke níet tot bijvoorbeeld de
kosten van toezicht houden (monitoring) behoren. Bepaalde onderdelen van de
agentschapkosten zijn waarschijnlijk wel vast te stellen. Maar de totale agent-
schapskosten die samenhangen met bepaalde organisatievormen laten zich wellicht
beter omschrijven in institutionele, kwalitatieve termen (zie Jensen, 1983, pp.
332-334).
  Ook de totale transactiekosten zijn waarschijnlijk in de praktijk moeilijk vast te
stellen. Het begrip omvat vele, zeer uiteenlopende en soms moeilijk te bepalen
aspecten, zoals de kosten van het definiëren van onzekerheden, kosten van het
onderhandelen over een contract en anticiperen op niet-naleving ervan en de
kosten van het dagelijkse overleg tussen chef en ondergeschikte. Dat maakt het
bijvoorbeeld moeilijk de totale transactiekosten van het sturen van interne
produktieprocessen te vergelijken met de totale kosten van sturing van transacties
via de markt (Demsetz, 1988, p. 149; zie ook Lane, 1993, p. 178). Een vergelij-
king van de verschillen in transactiekosten in een beperkt aantal situaties (een
"discrete analyse") is misschien beter realiseerbaar (zie ook Williamson, 1985,
p.22). Maar ook dan kan het moeilijk zijn om te bepalen welk deel van de
verandering in totale produktie-, agentschaps- en transactiekosten precies is toe te
schrijven aan het efficiënter verlopen van transacties. Bovendien worden bij zo'n
discrete analyse slechts de uiteindelijke evenwichtssituaties met elkaar vergeleken.
Er wordt dus geen rekening gehouden met de kosten van de overgang van de ene
naar de andere situatie (zie ook Bokkes, 1989, pp. 67-69).
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  De hoogte van de transactiekosten, e.d., vormt in de neo-institutionele theorieën
een impuls om te zoeken naar een andere organisatievorm, zoals verzelfstandiging
van een organisatie-eenheid. Er kan echter worden geconcludeerd dat een enigs-
zins volledige meting en vergelijking van de met de diverse kostenbegrippen
aangeduide kosten, in de praktijk moeilijk of onmogelijk is. Dat betekent overi-
gens niet dat het neo-institutionele kader op voorhand zonder praktisch belang is.
Ook een institutionele, kwalitatieve beschrijving van kosten en veranderingen,
waar mogelijk aangevuld met concrete gegevens, kan zinvol zijn en dienen als
basis voor de bepaling van de steun die de praktijk geeft aan de neo-institutionele
economie.

III.5 Het theoretisch raamwerk voor het verdere onderzoek: enkele stellingen
en hypothesen

III.5.1 Inleiding

In paragraaf III.3 is een overzicht gegeven van enkele aspecten die in meerdere
van de neo-institutionele (basis-)theorieën aan de orde komen. Gesteld zou kunnen
worden, dat die gemeenschappelijke aspecten ook de gezamenlijke basis van de
neo-institutionele economische theorie weergeven. Kenmerken van het menselijk
handelen waarvan wordt uitgegaan, zijn bijvoorbeeld eigenbelang, opportunisme
en onzekerheid. Een belangrijke gemeenschappelijke basis is ook dat omwille van
de continuïteit van de organisatie economische efficiëntie wordt nagestreefd,
waartoe het nodig is bepaalde kosten te minimaliseren, zoals de kosten van
transacties of informatieverzameling. Deze minimalisatie moet worden bereikt
door te kiezen voor de juiste organisatievorm. Een bepaalde organisatievorm, met
behulp waarvan een transactie of een andere economische handeling wordt uitge-
voerd en gestuurd, kan worden gezien als een institutie.
  In zekere zin is hiermee - in enkele lijnen en zeer sterk vereenvoudigd - de
algemene theoretische basis van de neo-institutionele economie geschetst. Bij een
confrontatie van de neo-institutionele theorieën met de in Nederland optredende
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, moet dus ook nadrukkelijk op deze
gemeenschappelijke aspecten worden ingegaan. Daarnaast leggen de verschillende
theorieën en auteurs eigen accenten op bepaalde, specifieke aspecten.
  In paragraaf III.4 werd aangegeven dat meting van de in de neo-institutionele
theorieën gehanteerde kostenbegrippen in de praktijk moeilijk kan zijn. Desal-
niettemin dient bij toetsing van de neo-institutionele economische theorieën
aandacht te worden besteed aan de hoogte van deze kosten. Tevens dient nagegaan
te worden, of bepaalde kostenaspecten een rol hebben gespeeld bij het besluit tot
verzelfstandiging en in hoeverre ze zich toch laten kwantificeren.
  In de volgende paragraaf wordt in de vorm van enige stellingen en hypothesen
het theoretische raamwerk voor verzelfstandiging van overheidsorganisaties
gepresenteerd, zoals dat zich laat destilleren uit de diverse hier besproken neo-
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institutionele theorieën. Het gepresenteerde raamwerk mag niet worden gezien als
een theoretisch kader dat vanuit de neo-institutionele economie een consistente en
volkomen eenduidige, theoretische verklaring geeft voor de vraag, waarom en in
welke situaties overheidsorganisaties worden verzelfstandigd. Veeleer is gepro-
beerd in de stellingen en hypothesen juist die belangrijke aspecten naar voren te
laten komen, die het mogelijk maken een bepaalde theoretische uitspraak te doen
over het vraagstuk van de verzelfstandiging.
  Dit brede theoretische raamwerk wordt vervolgens geconfronteerd met de
praktijk van verzelfstandigde overheidsorganisaties in Nederland, waaronder de
bij verzelfstandiging gehanteerde argumenten en de effecten ervan. Op basis
daarvan wordt in hoofdstuk X de mate van steun voor de stellingen en hypothesen
bepaald. Daarbij komt in hoofdstuk X ook de vraag aan de orde, in hoeverre het
mogelijk is om op basis van de neo-institutionele economie te komen tot een
consistent theoretisch kader ter verklaring van de verzelfstandiging van overheids-
organisaties. 
  In dit onderzoek wordt niet ingegaan op de vraag, in hoeverre een bepaalde in
de praktijk opgetreden verzelfstandiging als een werkelijk ingrijpende en relevan-
te wijziging van instituties kan worden gezien.

III.5.2 Het onderscheid tussen stellingen en hypothesen

Voor wat betreft de in deze paragraaf geformuleerde stellingen en hypothesen kan
nog het volgende worden opgemerkt.
  Het lijkt zinvol om bij de in het voorgaande gepresenteerde theorieën een
onderscheid te maken tussen een "hoger", of macro-niveau en een "lager", of
micro-niveau. Deze hiërarchie is gebaseerd op het aggregatieniveau waarop de in
een theorie aangedragen gedachten betrekking hebben en daarmee op de reikwijd-
te ervan.
  Het macro-niveau betreft theorieën die de aandacht vooral richten op het niveau
van de samenleving als geheel. Het gaat hier om veranderingen in politieke en
economische opinies en machtsposities in een samenleving en de eruit
voortvloeiende veranderingen in het economisch stelsel, of de vormgeving van
staat en overheid. Bij politieke beslissingen omtrent verzelfstandiging kunnen
dergelijke aspecten belangrijk zijn. Bij de op dit hogere niveau te formuleren
hypothesen gaat het in feite om stellingen, opvattingen en argumenten, die vrij
abstract en daardoor (extra) moeilijk eenduidig te toetsen zijn. De vraag of wat in
deze hypothesen wordt gesteld ook werkelijk "waar" is, valt waarschijnlijk niet of
nauwelijks te beantwoorden. Waarschijnlijk kan slechts worden nagegaan, of
dergelijke opvattingen en argumenten in de praktijk bijvoorbeeld werden gehan-
teerd door bestuurders en in notities en rapporten, die voorafgaande aan de
verzelfstandiging van een bepaalde organisatie zijn opgesteld. Onder meer de
door North, Demsetz, Shepsle en Weingast en De Alessi naar voren gebrachte
denkbeelden, kunnen worden gerekend tot het macro-niveau. Overigens bevatten



       Zonder de bedoeling te hebben in deze voetnoot te vervallen in het noemen van veel59

interessant klinkende namen ("name dropping"; zie in dit verband bijvoorbeeld Huisman,
1996, pp. 235-236), worden hier ter verantwoording van de hypothesen belangrijke
bronnen vermeld op basis waarvan de met de nummers 1 t/m 15 aangeduide stellingen en
hypothesen zijn geformuleerd. Opgemerkt kan worden, dat het bij hypothese 14 en vooral
bij hypothese 15, gaat om een enigszins vrije en concrete uitwerking van de genoemde
literatuur. Stelling 1: Alchian, 1950, p. 214; Demsetz, 1967, p. 34; Davis en North,
1971, pp. 254-261; Niskanen, 1971, pp. 192-194; Migué en Bélanger, 1974, pp. 33-34;
Niskanen, 1975, pp. 618-619; Bromley, 1989, p. 31; Eggertsson, 1990, p. 55; zie ook
De Alessi, 1980. Stelling 2: McKean, 1972, p. 179; Jensen en Meckling, 1976, p. 311;
Jensen, 1983, p. 327. Stelling 3: North, 1981, p. 29; Wilson, 1989, pp. 359-360; North,
1990, pp. 128-129. Hypothese 4: Coase, 1960, pp. 17-18; Niskanen, 1971, pp. 216-218;
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ook de theorieën van sommige andere auteurs aspecten die in feite behoren tot het
macro-niveau. De hypothesen die betrekking hebben op het macro-niveau,
worden hier verder aangeduid als stellingen.
  Naast het macro-niveau is in de neo-institutionele theorieën een "lager" niveau
te onderscheiden, op basis waarvan meer specifieke hypothesen zijn te formule-
ren. Hier gaat het hoofdzakelijk om het niveau van de afzonderlijke organisatie.
Veranderingen op het macro-niveau - bijvoorbeeld een wijziging in de publieke
opinie, waardoor het accent verschuift van een "rechtvaardigheid bevorderende"
overheid naar een "efficiënte" overheid - kunnen van invloed zijn op de specifieke
aspecten die van belang worden geacht bij de sturing van individuele (overheids-
)organisaties. De specifieke factoren die een rol kunnen spelen binnen individuele
organisaties, komen aan de orde in de hypothesen op het micro-niveau. De
theorieën op micro-niveau gaan meer rechtstreeks in op de relatie tussen bepaalde
ontwikkelingen of verschijnselen in een organisatie en veranderingen in instituties
of de vormgeving van de organisatie. Soms geeft de theorie op micro-niveau
tevens een aanwijzing omtrent de van verzelfstandiging te verwachten effecten.
Met behulp van de micro-theorieën kan concreter worden ingegaan op de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. Overigens is er niet altijd sprake van een
abrupte overgang tussen de hypothesen op macro- en micro-niveau. 
  Zoals blijkt uit de onderstaand geformuleerde hypothesen, kunnen aan de in het
voorgaande besproken neo-institutionele theorieën zowel argumenten vóór als
tegen verzelfstandiging worden ontleend. In die zin is er dus geen sprake van
hypothesen die allemaal in één richting wijzen.

III.5.3 Het raamwerk van stellingen en hypothesen

Op basis van een interpretatie van de in het voorgaande naar voren gebrachte
theorieën, kunnen nu de navolgende hypothesen omtrent verzelfstandiging van
overheidsorganisaties worden geformuleerd (zie ook Ter Bogt, 1994b, pp. 232-
234).  Bij de formulering van hypothesen is ervan uitgegaan, dat op voorhand59



Borcherding, 1977, p. 52; Eggertsson, 1990, p. 150 Hypothese 5: Galbraith, 1977, pp.
36-39 en 49-52; North, 1981, p. 29; Pratt en Zeckhauser, 1985, pp. 4-5; North, 1987,
pp. 420-422; Wilson, 1989, pp. 357-358; Eggertsson, 1990, p. 53. Hypothese 6: Arrow,
1984, pp. 136-141 en p. 195; Cheung, 1983, pp. 6-7. Hypothese 7: Arrow, 1984, pp.
142-143; Williamson, 1985, pp. 149-150; Williamson, 1990, pp. 265-266. Hypothese 8:
Williamson, 1979, pp. 239-242; Williamson, 1981, p. 555; Williamson, 1985, pp. 60-61
en 75-77. Hypothese 9: Niskanen, 1971, p. 20; Alchian en Demsetz, 1972, pp. 778-779;
Williamson, 1981, pp. 561-563; Barzel, 1982, pp. 41-42; Wilson, 1989, pp. 158-171 en
364. Hypothese 10: Williamson, 1985, pp. 47-49 en 61-63; Wilson, 1989, p. 352.
Hypothese 11: Niskanen, 1971, pp. 195-197 en 214-218; Niskanen, 1973, pp. 40-41;
Jensen en Meckling, 1976, pp. 328-329; Fama en Jensen, 1983, pp. 318-321; Wilson,
1989, pp. 352-353. Hypothese 12: Niskanen, 1973, pp. 37-41 en 54; Wilson, 1989, p.
352. Hypothese 13: Berle en Means, 1932, p. 343; McKean, 1972, p. 179; Wilson, 1989,
p. 349. Hypothese 14: Niskanen, 1971, pp. 201-209, Niskanen, 1973, p. 42; Williamson,
1985, pp. 279-284; Wilson, 1989, p. 357-359 en p. 364. Hypothese 15: Spicer en Ballew,
1983, p. 82; Williamson, 1985, pp. 148-153, 279-284 en 294-297; Wilson, 1989, pp.
348-349 en 352-353.
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zekere mogelijkheden gesignaleerd moesten worden tot operationalisering en tot
directe of indirecte meting van de in de hypothese gehanteerde begrippen (wat
bijvoorbeeld erg moeilijk zou kunnen zijn bij iets als het door Wilson genoemde
"streven naar autonomie"). Tevens is ernaar gestreefd om, ondanks de uitgebreide
theoretische achtergrond, het aantal in de praktijk te hanteren hypothesen enigs-
zins overzichtelijk te houden. In diverse gevallen zijn aan verschillende theorieën
aanknopingspunten ontleend, die met elkaar zijn gecombineerd tot één hypothese.
In sommige gevallen overlappen hypothesen elkaar voor een deel. Onderstaand
worden nu eerst drie algemene stellingen gepresenteerd.

1. Naarmate de economisch en politiek invloedrijke groepen in een samenle-
ving meer waarde (gaan) toekennen aan economische efficiëntie en vergro-
ting van de effectiviteit en economische efficiëntie van het overheidshande-
len, 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 verzelfstandiging van
overheidsorganisaties worden gezien als een voortvloeisel van deze nei-
ging.

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 overheidsor-
ganisaties 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



       Voor de goede orde kan hier worden opgemerkt dat stelling 3 enerzijds algemeen60

van aard is, maar anderzijds ook betrekking heeft op het specifieke organisatieniveau en
de in een organisatie geproduceerde produkten (zie ook paragraaf X.2).
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beïnvloeden, zal bij de betrokken partijen de neiging afnemen tot (externe)
verzelfstandiging van de desbetreffende overheidstaken.

  Behalve voor deze drie stellingen, dient het case-onderzoek ook informatie aan
te dragen op grond waarvan een oordeel kan worden gevormd over de mate van
steun voor de navolgende hypothesen.60

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

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.

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) verzelf-
standiging van het organisatie-onderdeel dat zich bezighoudt met de
produktie van dat goed, ondanks het feit dat voor die produktie specifieke
kennis en activa benodigd zijn.
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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.

De stellingen 1 t/m 3 en hypothesen 4 t/m 10 leggen een relatie tussen de mate
van aanwezigheid van een bepaald verschijnsel of kenmerk en de mate van
verzelfstandiging van een overheidsorganisatie. De hypothesen 11 t/m 15 hebben
betrekking op de effecten van verzelfstandiging, of op veranderingen die met de
verzelfstandiging optreden in bepaalde, voor de sturing relevante aspecten en
daarmee in het functioneren van de organisatie.

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.

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.



       Gemakshalve zijn de vijftien stellingen en hypothesen nogmaals weergegeven in61

bijlage III.A. In de hoofdstukken VI, VII en VIII, waar de bevindingen bij de onderzochte
organisaties steeds worden geconfronteerd met het raamwerk van stellingen en hypothesen,
is de inhoud van de stellingen en hypothesen met slechts enkele trefwoorden aangegeven.
Voor de volledige tekst van de stelling of hypothese wordt dan verwezen naar onder meer
bijlage III.A.
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  Van de tot nu toe geformuleerde stellingen en hypothesen kan worden gesteld,
dat ze direct zijn gebaseerd op de neo-institutionele economische theorie en ermee
verwante auteurs. Hieraan wordt een tweetal hypothesen toegevoegd met betrek-
king tot de veranderingen, die bij verzelfstandiging optreden in het financieel-
economisch management. Deze hypothesen, op de theoretische achtergrond
waarvan in hoofdstuk IV nog nader wordt ingegaan, vloeien minder direct voort
uit de neo-institutionele economische theorie. Het gaat echter wel om conse-
quenties van verzelfstandiging, die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering van
een organisatie. Als verzelfstandiging moet leiden tot een grotere economische
efficiëntie, zal die waarschijnlijk mede gerealiseerd moeten worden met behulp
van veranderingen in het financieel-economisch management (zie ook Gordon en
Narayanan, 1984, pp. 42-43).
  Het onderzoek naar de veranderingen in het financieel-economisch management
bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties, zal vooral exploratief van aard
zijn. De uitspraken die op basis van de theorie hieromtrent gedaan kunnen
worden, zijn niet erg specifiek, zoals ook blijkt uit het vrij algemene karakter van
de hypothesen 14 en 15.

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.

  In totaliteit zijn er dus drie algemene stellingen en twaalf hypothesen geformu-
leerd (zie ook bijlage III.A).  Op basis van de gepresenteerde theorieën is een61
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groter aantal, meer gedetailleerde en specifieke hypothesen te formuleren (zie ook
Ter Bogt, 1994a, pp. 118-121). Uit een oogpunt van uitvoerbaarheid van de case-
studies en vanwege het onderscheidend vermogen van elke afzonderlijke stel-
ling/hypothese (het contrast tussen de hypothesen), verdient het echter de voor-
keur het totale aantal te beperken tot de hier geformuleerde vijftien stellingen en
hypothesen. Dit is temeer het geval omdat hiermee, zij het op sterk ingedikte
wijze, een voldoende weergave lijkt te zijn gegeven van de voor dit onderzoek
relevante kern van de gepresenteerde theorieën.
  In hoofdstuk X wordt aangegeven, in hoeverre de in het kader van deze studie
onderzochte gevallen van verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorgani-
saties, steun bieden aan de hier geformuleerde stellingen en hypothesen. 

III.5.4 Ter afsluiting

Uit het voorgaande komt naar voren, dat de neo-institutionele economie diverse
aanknopingspunten biedt voor de formulering van hypothesen omtrent verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. Wellicht is het van belang hierbij voor ogen
te houden, dat de theorieën van Niskanen en Wilson vooral betrekking hebben op
uitvoerende organisaties en niet of nauwelijks op beleidsbepalende instanties (zie
ook Dunleavy, 1992, pp. 239-241).
  De neo-institutionele economie ziet in het streven naar economische efficiëntie
een belangrijke verklaring voor het aanpassen van organisatievormen. Door
organisatiestructuren te wijzigen kan efficiënter worden gewerkt en kan de
continuïteit van de organisatie beter worden gewaarborgd. Naast, of in combinatie
met aanpassingen van de organisatiestructuren, kunnen ook andere middelen
worden gehanteerd om de efficiëntie te vergroten en de levensvatbaarheid van de
organisatie te versterken.
  Gezien de aard van de nu geformuleerde hypothesen zal het duidelijk zijn dat het
- in elk geval in dit stadium - niet zinvol is, om te streven naar een formele,
statistische toetsing ervan. Dit temeer omdat de formulering van een causale rela-
tie in een hypothese niet impliceert, dat er ook sprake is van kwantitatief meetbare
relatie. De in de hypothesen gehanteerde wijze van formuleren "Naarmate
verschijnsel A groter wordt, wordt verschijnsel B kleiner (of groter)" betekent dus
niet, dat de gehanteerde variabelen ook kwantitatief meetbaar zijn. Soms zal
volstaan moeten worden met een kwalitatieve beoordeling ("meting") van de
relatie tussen de variabelen. 
  Dit betekent dat het praktijkonderzoek er vooral op gericht moet zijn, aan de
hand van een analyse van enkele gevallen van verzelfstandiging na te gaan, of een
zekere ondersteuning wordt gevonden voor de stellingen en hypothesen. Het nu
opgestelde theoretische raamwerk wijst in de richting van case-onderzoek als te
hanteren methode voor het praktijkonderzoek.
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In hoofdstuk V komen enkele methodologische aspecten van het verrichten van
case-onderzoek nader aan de orde. Zoals al werd aangegeven, is het praktijk-
onderzoek niet enkel gericht op het bepalen van de steun voor het neo-institu-
tionele raamwerk. Het gaat er tevens om een beeld te krijgen van de veranderin-
gen, die bij verzelfstandiging van Nederlandse overheidsorganisaties optreden in
het financieel-economisch management.
  Daarom wordt in hoofdstuk IV eerst ingegaan op enkele organisatie-economi-
sche overwegingen, die kunnen leiden tot het veranderen van de wijze van
management control van een organisatie. Het financieel-economisch management
is een element binnen de management control, dat veelal samen met de organisa-
tiestructuur verandert. Behalve op het brede begrip management control wordt in
hoofdstuk IV dan ook ingegaan op aspecten van het financieel en economisch
management, die bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties veranderingen
zouden kunnen ondergaan. Daarmee wordt nader richting gegeven aan de aspec-
ten, die aan de orde komen in het onderzoek van enkele praktijkgevallen van
verzelfstandiging.





       Management accounting kan worden omschreven als het verzamelen, bewerken,62

analyseren, ordenen en presenteren van gegevens over kosten en opbrengsten die van
belang zijn voor het nemen van beslissingen door het management in een organisatie
(Bouma en Van Helden, 1994, p. 1).

       Opgemerkt kan worden, dat de hier gehanteerde invulling van het begrip manage-63

ment control breder is dan de meer traditionele omschrijving, zoals die wordt gegeven
door bijvoorbeeld Anthony. Anthony geeft de volgende definitie (Anthony, 1988, p. 34):
"Management control is the process by which managers influence other members of the
organization to implement the organization's strategies." Bij Anthony gaat het er dus om
dat de managers de (elders) vastgestelde strategie op een efficiënte en effectieve wijze
uitvoeren. Anthony maakt een onderscheid tussen strategiebepaling (strategische plan-
ning), management control en "taakcontrol" (waarbij het erom gaat dat specifieke taken op
efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd). In de in deze studie in navolging van
Otley gehanteerde omschrijving, zou elk van deze drie elementen gevat kunnen worden
onder het begrip management control. Daarnaast kan erop worden gewezen, dat bij
Anthony de management control vooral wordt gerealiseerd met behulp van de management
accounting, en veel in mindere mate met andere control-middelen, zoals de organisatie-
structuur of personeelsselectie (Anthony, 1988, pp. 25-41 en 79-99; zie ook Anthony en
Young, 1994, pp. 4-5; Machin, 1983; Otley, 1995, pp. 46-48; Vosselman, 1995, pp. 24-
25).
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IV. Management control: verzelfstandiging van overheidsorganisaties en de
gevolgen ervan voor de financieel-economische sturing

IV.1 De relatie tussen verzelfstandiging en veranderingen in het financieel-
economisch management

De management control van een organisatie omvat alle activiteiten van het
management, die gericht zijn op een effectieve en efficiënte inzet van de
produktiemiddelen, zo werd in paragraaf I.2 al aangegeven. Bij de management
control kan het gaan om een verandering in de organisatiestructuur, zoals interne
of externe verzelfstandiging of invoering van een matrixorganisatie, maar ook om
het personeelsbeleid, overleg over collectieve arbeidsvoorwaarden, of de wijze
van financieel-economisch management van de organisatie (zie ook Otley, 1980,
pp. 96-97; 1995, pp. 46-48). Bij het financieel en economisch management zijn
onder meer de ter beschikking staande informatiesystemen van belang, waaronder
de management accounting en de daarbij gehanteerde instrumenten.  Het begrip62

management control omvat bij de hier gehanteerde, brede definiëring zowel een
aspect als de verzelfstandiging van overheidsorganisaties, als de in een organisatie
optredende veranderingen in het financieel-economisch management.63

  De relatie tussen verzelfstandiging en het financieel-economisch management
van een organisatie wordt hier beknopt toegelicht. Verzelfstandiging van
overheidsorganisaties betekent enerzijds dat de directe zeggenschap van het
politieke bestuur over een bepaalde activiteit vermindert. Anderzijds betekent ver-



       Gordon en Narayanan (1984, pp. 40-43) geven aan, dat vooral bij een toename van64

de onzekerheid in de omgeving van een organisatie, er meer behoefte is aan interne en
externe, zowel financiële als niet-financiële informatie.

       In verscheidene gevallen lijkt verzelfstandiging in Nederland overigens niet direct65

consequenties te hebben voor de mate van zekerheid rond de continuïteit van de organisa-
tie (bijvoorbeeld omdat de verzelfstandigde organisatie in feite een overheidstaak verricht;
zie ook Simon, 1989, pp. 85-92).
  Verzelfstandiging van een overheidsorganisatie hoeft niet te betekenen, dat er sprake is
van een in financieel-economisch opzicht zelfstandige bedrijfsorganisatie. Bij bedrijven in
de particuliere sector kan worden gesproken over financieel-economische zelfstandigheid,
indien - gerekend over de overzienbare toekomst - de door de organisatie te ontvangen
verkoopopbrengsten niet lager zijn dan de vergoedingen, die de organisatie als kosten
moet betalen (Bouma, 1982, pp. 41).
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zelfstandiging veelal ook dat de sturing van de organisatie minder plaatsvindt via
de interne hiërarchie en meer op basis van zakelijke afspraken en externe signa-
len, waaronder signalen uit de markt. In de praktijk gaat een vermindering van de
mate van (gedetailleerde) politieke zeggenschap, die in elk geval moet optreden
om te kunnen spreken van verzelfstandiging van een overheidsorganisatie,
dikwijls gepaard met een meer zakelijke en bedrijfsmatige sturing van de orga-
nisatie, waarbij meer dan voorheen gebruik wordt gemaakt van bedrijfseconomi-
sche technieken. Er kan ook een verschuiving in de richting van het profijtbegin-
sel optreden, wat wil zeggen dat de invloed van de markt bij de sturing van de
organisatie toeneemt (zie Bestebreur c.s., 1993, pp. 78-79).  Wellicht is in de64

Nederlandse praktijk het streven naar een zekere verzakelijking in de verhouding
tussen de verzelfstandigde organisatie en de moederorganisatie - bijvoorbeeld
concrete afspraken over de activiteiten of produktie-omvang en de kosten ervan
en een beoordeling van gerealiseerde prestaties - een belangrijk aspect bij veel
verzelfstandigingen.65

  Als een organisatie sterker moet worden gestuurd op basis van zakelijke gege-
vens, of op basis van markt- en andere externe signalen, betekent dit veelal dat
ook de informatievoorziening binnen de organisatie en het financieel-economisch
management van de organisatie veranderingen moeten ondergaan. De informa-
tievoorziening moet bijvoorbeeld sterker worden gericht op het verzamelen van
informatie over de omvang en kwaliteit van de produktie, de wensen van afne-
mers, over de handelingen van concurrenten en het bepalen van relevante kost-
prijzen, die mede dienen als basis voor de interne besluitvorming en/of de
vaststelling van verkoopprijzen. Tevens kan bijvoorbeeld het belang toenemen
van regelmatige informatie over de naleving van financiële budgetten, alsmede
over de produktie-omvang en de kwaliteit van de produktie.
  Daarnaast is het wellicht nodig dat ter vermijding van "leegloop" van personeel
en apparatuur en daardoor stijgende kosten per eenheid produkt, tevoren een
zorgvuldige planning plaatsvindt van de hoeveelheden en de fasering van de
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produktie. In de vroegere, niet-verzelfstandigde situatie, toen wellicht van een
streven naar een enigszins zakelijke sturing en/of concurrentie geen sprake was,
was zo'n nauwkeurige planning misschien minder cruciaal voor het voortbestaan
van de organisatie. Als wordt gestreefd naar een versterking van het financieel-
economisch management kan het nodig zijn, dat ook de deskundigheid van de
financieel-economische medewerkers van de organisatie toeneemt. Bij dit alles is
het denkbaar dat, bijvoorbeeld vanwege meer zakelijke verhoudingen of scherpere
concurrentie, na de verzelfstandiging het onvoldoende realiseren van financiële
budgetten of afgesproken prestaties, meer dan voorheen gevolgen heeft voor de
positie van een leidinggevende.
  Verzelfstandiging is een vorm van decentralisatie, wat inhoudt dat bepaalde
bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie
worden gelegd. Om het decentrale management de mogelijkheid te bieden de
intern of extern verzelfstandigde eenheid goed te sturen (en zo nodig over de
belangrijkste ontwikkelingen te rapporteren aan de moederorganisatie), moet op
decentraal niveau beschikt kunnen worden over de nodige bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, instrumenten en deskundigheid, onder meer op financieel-
economisch gebied. De verzelfstandiging, een verandering in organisatiestruc-
tuur, dient dus gepaard te gaan met veranderingen in het financieel-economisch
management. In meer algemene zin geven bijvoorbeeld ook Williamson en
Ezzamel aan, dat een verandering in de organisatiestructuur kan leiden tot een
verandering in het benodigde controle- en informatiesysteem en de wijze van
financieel-economische sturing van de organisatie (Williamson, 1970, pp. 128-
130 en 170-173; Ezzamel, 1992, pp. 11-19).
  In paragraaf IV.2 wordt het begrip management control nader besproken,
waarbij ook aandacht wordt besteed aan factoren die de management control
kunnen beïnvloeden. Paragraaf IV.3 bevat een schets van de denkbeelden van Van
Loon omtrent veranderingen in het financieel-economisch management van
organisaties. Paragraaf IV.4 geeft een beeld van de aspecten van het financieel-
economisch management, waarop is ingegaan tijdens de case-onderzoeken bij
verzelfstandigde overheidsorganisaties.

IV.2 Een korte beschouwing over management control van organisaties

IV.2.1 Inleiding

Bij de management control gaat het er uiteindelijk om dat de sturing van de
organisatie zodanig is, dat de diverse fasen van het produktieproces bijdragen aan
realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De organisatiestructuur en het
financieel-economisch management kunnen belangrijke elementen zijn in de
management control van een overheidsorganisatie (die elkaar onderling ook
kunnen beïnvloeden). In deze studie is de aandacht overwegend gericht op deze
twee elementen van de management control. Maar in werkelijkheid gaat het bij
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management control om meer dan enkel het ontwikkelen van organisatiestructuren
of modellen voor de financieel-economische sturing van de organisatie; ook
elementen uit bijvoorbeeld de organisatiepsychologie en -sociologie spelen er een
belangrijke rol bij (zie ook Vosselman, 1995, pp. 17-25).
  Het bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, is een
belangrijk doel van de management control. Hierbij moet steeds worden bedacht
dat organisaties in het algemeen meerdere doelstellingen hebben. Bij de manage-
ment control van een overheidsorganisatie zal het bijvoorbeeld meestal niet uit-
sluitend of in hoofdzaak gaan om economische efficiëntie en effectiviteit.
Doelstellingen als toegankelijkheid van voorzieningen en een gelijke behandeling
van burgers, of andere politieke prioriteiten, kunnen een belangrijke rol spelen bij
de management control van een overheidsorganisatie.
  Zoals al werd aangegeven, kan een verandering in de organisatiestructuur één
van de aspecten zijn, die kan passen in het streven naar een verbetering van de
management control in een organisatie. In Nederland is in de afgelopen jaren in
diverse overheidsorganisaties ervaring opgedaan met verzelfstandiging van delen
van de organisatie. Bij interne of externe verzelfstandiging zal de (politieke) be-
stuurder van de (voormalige) moederorganisatie bepaalde afspraken willen maken
met de verzelfstandigde organisatie. Op die manier kan de bestuurder op de
essentiële punten betrokken blijven bij de management control van de verzelfstan-
digde organisatie (zie bijvoorbeeld Van Helden, 1992, p. 205).
  In het algemeen lijkt het streven naar een grotere efficiëntie en effectiviteit een
belangrijk doel te zijn bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Een grote
aandacht voor de produktie en produktiviteit betekent, dat bij de sturing van een
organisatie nadruk wordt gelegd op de te realiseren produkten, de zogenaamde
output, en de relatie tussen deze output en de beschikbare produktiemiddelen (de
inputs).
  De theorie op het gebied van de management control geeft in algemene zin aan,
in welke omstandigheden verzelfstandiging van delen van organisaties zinvol kan
zijn uit het oogpunt van een streven naar grotere efficiëntie. Indien bijvoorbeeld
sprake is van in omvang toenemende informatiestromen tussen de "overkoepelen-
de" en de "ondergeschikte" overheidsorganisatie (waardoor de interne
communicatie en coördinatie in een gecentraliseerde organisatie worden bemoei-
lijkt), indien de voorkeuren van "afnemers" (c.q. kiezers) veranderen en indien
zich snelle veranderingen voordoen in de "produkt-marktcombinaties" van de
ondergeschikte overheidsorganisatie (waardoor de onzekerheid toeneemt en
flexibiliteit gewenst is om snel te kunnen reageren), dan kan een gedecentrali-
seerde organisatievorm aantrekkelijk zijn uit het oogpunt van efficiëntie en
effectiviteit (zie bijvoorbeeld Emmanuel cs, 1991, pp. 194-207; Gordon en
Narayanan, 1984). Deze gedecentraliseerde organisatievorm betekent dat een
zekere verzelfstandiging plaatsvindt van onderdelen van de overkoepelende
organisatie, wat inhoudt dat de leidinggevenden van deze organisatie-onderdelen
bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. Die bevoegdheden
kunnen zich beperken tot het beheer van de organisatie, maar kunnen ook breder



       Het gaat er slechts om enkele belangrijke elementen in de management control kort66

te belichten; de bespreking van de verschillende onderwerpen is summier. Vooral voor
paragraaf IV.2.3 geldt, dat de vrij uitgebreide literatuurverwijzingen mede tot doel hebben
auteurs te vermelden, op basis waarvan een nader beeld kan worden verkregen van de aan
de orde gestelde onderwerpen.
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zijn en betrekking hebben op bijvoorbeeld de kwaliteit en aantallen van de te
produceren produkten of op het zoeken van nieuwe afzetmarkten of werkterrei-
nen.
  Het onderwerp management control wordt in deze paragraaf in algemene zin en
beknopt besproken.  In paragraaf IV.2.3 gaat de aandacht uit naar enkele66

aspecten, die van belang kunnen zijn bij de management control van een organi-
satie. Daaraan voorafgaand wordt in paragraaf IV.2.2 een schematisch beeld
gegeven van de fasen in het produktieproces van een organisatie. Dit onderdeel
wordt afgesloten met paragraaf IV.2.4.

IV.2.2 Management control en het produktieproces in een organisatie

Om inzicht te krijgen in de problemen die zich kunnen voordoen bij de sturing
van een organisatie, is het zinvol steeds een beeld voor ogen te hebben van de
aard van het produktieproces en de erin te onderscheiden fasen. In figuur IV.1
wordt in algemene zin aangegeven hoe de produktiemiddelen (inputs), via de
activiteiten van een organisatie (het werkproces, oftewel de throughput), leiden
tot bepaalde produkten (outputs) en uiteindelijk tot de beoogde resultaten of
effecten (de outcome).
  De relatie tussen inputs en outputs wordt ook wel aangeduid als het transforma-
tieproces, of de transformatiefunctie van een organisatie. De relatie geeft weer op
welke wijze een bepaalde produktie tot stand komt (dat wil zeggen, hoe bepaalde
hoeveelheden van de diverse produktiemiddelen in het produktieproces worden
verwerkt tot een bepaalde hoeveelheid produkten). Als veel kennis bestaat over
het transformatieproces van een organisatie, betekent dit dat van het proces een
goed "voorspellend model" bestaat, waardoor op voorhand duidelijk is tot welke
uitkomsten bepaalde handelingen leiden.
  In principe kunnen prestatiemaatstaven worden ontwikkeld voor elk van de vier
in figuur IV.1 weergegeven stadia (zie onder meer Hatry c.s., 1990, pp. 9-20;
Mol, 1991, pp. 12-15; Ter Bogt en Van Helden, 1994, pp. 3-5). Om te kunnen
komen tot een goede beoordeling van de activiteiten en de resultaten van een
organisatie, is het van belang dat de prestaties kunnen worden gemeten. In de
praktijk is de meting van prestaties soms problematisch.
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Figuur IV.1 De fasen van het produktieproces
+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),
*             +)))))))))))))),+)))))))))))))),                            *
*input )))))))1)))))))1  throughput  /)))))/))))) output )))))))))))) outcome *
*(middelen)   **(activiteiten)**    (produkten)   (effecten)*
*             .))))))))))))))-.))))))))))))))-                            *
.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Om te komen tot een goede management control is het nodig dat niet alleen
rekening wordt gehouden met de mate van inzicht in het produktieproces, maar
ook met andere specifieke aspecten van een organisatie, zoals de kenmerken van
de participanten en de aard van de voortgebrachte produkten. In de volgende
subparagraaf komen in theoretische zin enkele aspecten aan de orde, die mede
bepalend kunnen zijn voor de keuze voor een bepaalde vorm van sturing en een
bepaalde vorm van verzelfstandiging van een overheidsorganisatie.

IV.2.3 Organisatietheorie en management control

In hoofdstuk III werd op basis van de neo-institutionele economie uitgebreid
ingegaan op het aspect van de organisatieverandering, in dit geval de verzelf-
standiging van overheidsorganisaties. Daarbij kwam naar voren, dat de vormge-
ving en wijze van sturing van een organisatie van invloed kunnen zijn op de
economische efficiëntie. Als een onderscheid wordt gemaakt tussen organisatie-
economie en organisatietheorie, kan de neo-institutionele economie worden
beschouwd als organisatie-economie. In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar
enkele andere aspecten van de management control, die eveneens van invloed
kunnen zijn op de sturing en beheersing van een organisatie. Daarmee komt, naast
de in hoofdstuk III gepresenteerde organisatie-economische invalshoek, onder
meer de organisatietheoretische invalshoek beknopt aan de orde. Hierdoor ont-
staat enige verdere verbreding en verdieping van het in hoofdstuk III geboden
theoretisch kader.
  De neo-institutionele economie is vooral geïnteresseerd in organisatiestructuren
en organisatievormen en bepaalde kenmerken ervan. De nadruk ligt op efficiëntie.
Voorzover gedragskenmerken van individuen een rol spelen, zijn die veelal vrij
uniform en abstract van aard; rationeel handelen - al gaat het om begrensde
rationaliteit - blijft een belangrijk uitgangspunt. De neo-institutionele economie
richt zich niet of veel minder op de analyse van de processen en handelingen die
binnen de organisatie plaatsvinden, relaties tussen groepen van participanten in
een organisatie en de gedragingen van bij de organisatie betrokken participanten
en hun motieven. Dergelijke aspecten komen veeleer aan de orde in de organisa-
tietheorie, die in sterke mate is ontwikkeld op basis van de sociologie en psy-
chologie (zie ook Granovetter, 1985, pp. 488-489 en 505-507; Scott, 1995, pp.
24-32; Lowndes, 1996, pp. 183-184; Rowlinson, 1997, pp. 1, 22-24, 81-89).



       Gesteld zou dus kunnen worden, dat het er hier vooral om gaat aan te geven hoe de67

organisatietheorie inzichten kan opleveren die van belang zijn om een belangrijk doel van
de organisatie-economie, te weten verhoging van de efficiëntie, te realiseren. Bij de
management control van een organisatie kan gebruik gemaakt worden van inzichten vanuit
zowel de organisatie-economie, als de organisatietheorie.
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  In deze subparagraaf wordt aan de hand van opvattingen van enige auteurs kort
ingegaan op enkele aspecten van de organisatietheorie en de management control.
De hier gegeven schets is verre van volledig en heeft nauwelijks een neerslag
gevonden in de in hoofdstuk III gepresenteerde hypothesen. Er wordt slechts mee
beoogd een beeld te geven van enkele aspecten, die in de praktijk van belang
kunnen zijn voor het realiseren van een op verhoging van de efficiëntie gerichte
management control.  Daarbij wordt de management control mede geplaatst67

tegen de fasen van het produktieproces in een organisatie.

Bij de sturing en management control van een organisatie kunnen in de praktijk
diverse factoren een rol spelen. Perrow noemt in dit verband onder meer (Perrow,
1970, pp. 1-5, 50-51 en pp. 92-93) :
- de wijze van leidinggeven en het "mensbeeld" dat de leiding van een

organisatie hanteert ten aanzien van de medewerkers (worden medewerkers
bijvoorbeeld in staat geacht zelfstandig te werken?);

- de mate waarin de organisatie en de erin verrichte taken te structureren zijn
(mede samenhangend met de mate van onzekerheid omtrent de wijze
waarop taken moeten worden uitgevoerd en eventuele problemen kunnen
worden opgelost);

- de onzekerheid in de omgeving van de organisatie (waarbij bijvoorbeeld
cultuur, technologische ontwikkelingen en concurrentie een kunnen rol
spelen);

- de mate van duidelijkheid omtrent de organisatiedoelen.
  Uiteindelijk moet een produktieproces leiden tot het realiseren van bepaalde
effecten of resultaten. Als het goed is, zijn de uiteindelijk met het produktieproces
beoogde effecten nauw gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie. In de
praktijk kan de situatie echter gecompliceerd zijn. Hopwood geeft aan dat in een
organisatie aanvankelijk misschien heldere doelstellingen bestonden. Maar op
basis van ervaringen en diverse invloeden, belangen en compromissen kunnen,
ook bij commerciële organisaties, de doelstellingen na verloop van tijd verworden
tot een weinig concreet geheel (Hopwood, 1974, pp. 45-50).
  In dit verband is het van belang erop te wijzen, dat een organisatie niet zonder
meer doelstellingen hoeft te hebben. Bovendien gaat het, als er wel doelstellingen
zijn geformuleerd, meestal niet om één enkele doelstelling, zoals de in de econo-
mie vaak ten tonele gevoerde winstmaximalisatie. Als wordt gesproken over de
doelstellingen van een organisatie, betreft het waarschijnlijk in het algemeen de
doelstellingen zoals die, eventueel na het sluiten van compromissen, zijn geformu-



       Participanten in organisaties kunnen bijvoorbeeld zijn de eigenaren (of aandeel-68

houders) van een particuliere onderneming, de politieke bestuurders van een overheids-
organisatie, het management en andere werknemers, toeleveranciers, afnemers, of
burgers. Ruim beschouwd zouden al dergelijke groepen en de individuen daarbinnen,
gezien kunnen worden als belanghebbenden ("stakeholders") bij de organisatie, met elk
hun eigen doelstellingen (zie ook Maciariello en Kirby, 1994, pp. 4-5, 52 en 633-634).

       Daarnaast onderscheidt Etzioni (1975, pp. 27-44) de volgende twee typen organisa-69

ties:
- de normatieve organisatie, waarbij individuele participanten zich in grote mate

verbonden voelen met de doelstellingen van de organisatie (wat bijvoorbeeld het
geval zou kunnen zijn in een kerkgenootschap of een advocatencollectief);

- de "dwingende" organisatie, waarin veel (of misschien zelfs alle) individuele
doelstellingen tegengesteld zijn aan - of in elk geval ondergeschikt worden gemaakt
aan - die van de organisatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan een gevangenis, of aan
een uit dienstplichtigen bestaand leger).
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leerd door bijvoorbeeld de eigenaren of de bestuurders van de organisatie (zie ook
Cyert en March, 1963, pp. 29-32 en 40-43; Simon, 1964; Bouma, 1966, pp. 86-
87 en 171-175). De doelstellingen kunnen in de loop van de tijd veranderen,
bijvoorbeeld ten gevolge van een verandering in de interne machtsverhoudingen,
of de externe omstandigheden waarmee de organisatie te maken heeft. Het is
overigens de vraag, in hoeverre de uiteindelijk geformuleerde doelstellingen
worden gedeeld door alle participanten in de organisatie.  Op de complicaties die68

onduidelijkheid rond de doelstellingen kan meebrengen voor de management
control, wordt in deze uiteenzetting slechts beknopt ingegaan (zie ook Hopwood,
1974, pp. 45-53; Otley en Berry, 1980, pp. 238-239; Euske, 1984, pp. 27-30;
Mullins, 1993, pp. 271-285). In algemene zin kan worden opgemerkt, dat vage,
of niet eenduidige doelstellingen de sturing van de organisatie kunnen bemoeilij-
ken, omdat het niet duidelijk is in welke richting precies moet worden gestuurd.
  Als het gaat om de mate waarin de doelstellingen van een organisatie overeen-
komen met de doelstellingen van de individuele participanten, onderscheidt
Etzioni drie typen organisaties (Etzioni, 1975, pp. 27-44). In de praktijk lijkt in
zowel het particuliere bedrijfsleven als in de overheidssector, vooral het type van
de zogenaamde instrumentele of utilitaire organisatie van belang.  Volgens69

Etzioni staan de participanten in zo'n organisatie neutraal ten opzichte van de
doelstellingen van de organisatie, wat inhoudt dat ze er geen bijzondere binding
mee hebben. In de utilitaire organisatie kunnen dan ook gemakkelijk onduide-
lijkheden ontstaan omtrent de doelstellingen. Uiteraard kunnen de diverse
participanten in bepaalde opzichten wel gemeenschappelijke doelstellingen
hebben. Zo hebben de participanten waarschijnlijk belang bij continuïteit van de
organisatie, bijvoorbeeld omdat hierdoor hun vermogen, (winst-)inkomen,
afzetmogelijkheden, voorzieningenniveau, of werkgelegenheid behouden blijft.
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  De participanten besluiten tot deelname aan een utilitaire organisatie, omdat dit
hen naar hun mening meer voor- dan nadelen oplevert. De participanten werken
dus niet zozeer uit idealisme mee aan het verwezenlijken van de doelstellingen
van de organisatie. Er is in zekere zin sprake van een rationele belangenafweging
en de betrokkenen vertonen "calculerend gedrag". Daarbij zal de ene participant
zich nauwer betrokken voelen bij de doelstellingen van de organisatie dan de
andere. In het algemeen moeten vooral degenen op de hogere niveaus in de
organisatie zich, in elk geval naar buiten toe, persoonlijk betrokken tonen bij de
doelstellingen van de organisatie (Otley en Berry, 1980, p. 233; zie ook Hop-
wood, 1974, pp. 20 en 45-50 en Simons, 1995, pp. 82-84).
  Als een overheidsorganisatie wordt gezien als een utilitaire organisatie, dan
wordt ervan uitgegaan dat niet alle werknemers bij het vervullen van hun dage-
lijkse werk ook bezig zijn met het vervullen van hun "roeping". Ook bij een
overheidsorganisatie mag dus niet zonder meer worden verondersteld, dat
iedereen zich volledig inzet voor de realisatie van de doelstellingen van de
organisatie. De management control moet eraan bijdragen, dat de activiteiten van
de diverse participanten toch zoveel mogelijk worden gericht op het realiseren
van de doelstellingen van de organisatie. Daartoe zou gewerkt kunnen worden
met allerlei strikte regels en procedures. Die aanpak beperkt echter de vrijheid
van handelen en kan een negatief effect hebben op de motivatie en inzet van de
werknemers (Emmanuel c.s., 1991, pp. 115-119; zie ook Hopwood, 1974, pp.
18-23 en 26 en Abernethy en Brownell, 1997, pp. 4-8 en 24-27). Bovendien laten
dikwijls niet alle aspecten die van belang zijn voor het goed functioneren van een
organisatie, zich vatten in strikte regels. Ook met behulp van onder meer selectie
en opleiding van medewerkers, het stimuleren van een bepaalde organisatie-
cultuur, het overbrengen van normen en waarden en het gehanteerde systeem van
prestatiebeoordeling en -beloning, kan worden geprobeerd de handelingen van de
intern bij de organisatie betrokken partijen af te stemmen op de formeel gehan-
teerde doelstellingen van de organisatie als geheel (zie onder meer Hopwood,
1972, pp. 157-163 en 174-177; Emmanuel c.s., 1991, pp. 111-116, 194-198 en
223-230; Simons, 1995, pp. 80-86).
  Doordat verzelfstandiging meer verantwoordelijkheden legt bij de (leidingge-
venden in de) verzelfstandigde organisatie, zouden medewerkers in de desbetref-
fende organisatie beter gemotiveerd kunnen raken om zelfstandig, creatief en
efficiënt te werken en zelfstandig oplossingen te vinden voor problemen die ze
tegenkomen bij de uitvoering van hun taken. Op die manier zou verzelfstandiging
kunnen bijdragen aan een verbetering van de management control (zie ook
Mullins, 1993, pp. 488-493 en Ter Bogt, 1994c, pp. 27-28).
  Otley en Berry geven aan dat in situaties waarin sprake is van een zogenaamd
gecontroleerd proces, het relatief gemakkelijk is de organisatie te sturen en een
effectieve management control te bereiken. Om te kunnen spreken van een gecon-
troleerd proces, moet zijn voldaan aan de volgende vier voorwaarden (Otley en
Berry, 1980, pp. 236-237):
- er moeten duidelijke doelstellingen zijn;
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- er moeten goede maatstaven beschikbaar zijn om de prestaties te meten;
- er moet een voorspellend model beschikbaar zijn (dat wil zeggen: er moet

inzicht bestaan in het transformatieproces), zodat een beeld kan worden
verkregen van de uitkomsten van verschillende handelwijzen;

- het moet mogelijk zijn zo nodig in te grijpen in het proces, bijvoorbeeld
om op die manier de resultaten bij te sturen in de gewenste richting.

Enigszins vrij vertaald komen de voorwaarden van Otley en Berry erop neer dat
het voor het goed kunnen sturen van een organisatie nodig is, dat duidelijkheid
bestaat omtrent de fasen van het produktieproces en de relaties ertussen. Tevens
moet bekend zijn op welke wijze het produktieproces kan worden bijgestuurd.
  Earl en Hopwood wijzen op de rol die het accounting informatiesysteem kan
vervullen in situaties waarin onzekerheden bestaan omtrent de doelstellingen en/of
het voorspellende model. Bij het voorspellende model gaat het om het inzicht dat
bestaat in het transformatieproces, door Earl en Hopwood aangeduid als "kennis
omtrent de oorzaak-gevolg relaties" (Earl en Hopwood, 1980, pp. 6-9; zie ook
Perrow, 1970, pp. 75-85; Birnberg c.s., 1983, pp. 112-116 en Macintosh, 1994,
pp. 111-118).
  In navolging van Thompson en Tuden zijn Earl en Hopwood van mening, dat bij
een grote onzekerheid omtrent de doelstellingen van de organisatie en een gebrek-
kig inzicht in het voorspellende model, de accounting informatie niet zonder meer
voorziet in pasklare, "objectieve" antwoorden voor problemen in de organisatie
(Earl en Hopwood, 1980, pp. 7-8). Zo kan bij dubbelzinnigheid van doelstellin-
gen de accountinginformatie slechts bouwstenen aandragen op basis waarvan
tussen de betrokkenen overleg kan plaatsvinden en compromissen kunnen worden
gesloten. Als daarentegen de onzekerheid omtrent de doelstellingen gering is,
terwijl eveneens de onzekerheid omtrent de oorzaak-gevolg relaties klein is, kan
het informatiesysteem (en daarmee de management accounting) fungeren als een
technische "antwoordmachine". Als zich een bepaald keuzeprobleem aandient,
zou het informatiesysteem nu in theorie zonder meer het tot de optimale uitkomst
leidende antwoord kunnen verschaffen.
  Naast de onzekerheid omtrent de doelstellingen of het transformatieproces, is
ook de mogelijkheid tot meting van prestaties van belang bij de management
control. Weliswaar zou het niet terecht zijn te veronderstellen, dat bij commer-
ciële organisaties altijd en uitsluitend wordt gestreefd naar bijvoorbeeld winst-
maximalisatie. Zoals al naar voren kwam, kunnen alle organisaties verschillende,
min of meer gelijkwaardige doelen nastreven. Toch is de winst bij bedrijven een
zekere maatstaf voor succes en voor de mogelijkheid tot continuering van de
activiteiten van de organisatie. Overheidsorganisaties kunnen in het algemeen niet
werken met het begrip winst als een min of meer eenduidige maatstaf voor de
prestaties. Zonder daar nu uitgebreid op in te gaan, kan worden vastgesteld dat
prestatiemeting van overheidsorganisaties in verscheidene gevallen moeilijk is,
bijvoorbeeld omdat het gaat om weinig concrete produkten (zoals beleidsvoorbe-
reiding), de resultaten van het overheidshandelen moeilijk zijn te kwantificeren,
de effecten van de activiteiten zich uitstrekken over een lange tijd (waardoor in



       Bij de wijze waarop prestatiemaatstaven worden gehanteerd spelen verschillende70

aspecten een rol, zoals (zie onder meer Hopwood, 1972, pp. 159-163 en 174-177;
Brownell, 1982; Brownell, 1983, pp. 308-310 en 316-319; Birnberg c.s., 1983, pp. 116-
124; Bottger en Hirst, 1988, pp. 38-41 en 44-45; Emmanuel c.s., 1991, pp. 175-182 en
212-214; Lyne 1995; IJskes, 1996):
- de mate van participatie bij de vaststelling van budgetten en andere prestaties, dat

wil zeggen de mate waarin ondergeschikte managers (en eventuele andere betrokke-
nen op lager niveau in de organisatie) betrokken zijn geweest bij het vaststellen van
bepaalde prestatienormen;

- de wijze waarop de hoogste leiding van de organisatie de door ondergeschikten
gerealiseerde prestaties beoordeelt. Bij de prestatiebeoordeling zou bijvoorbeeld
uitsluitend gekeken kunnen worden naar het al dan niet realiseren van de voor een
bepaalde periode afgesproken budgetten, dat wil zeggen de financiële taakstelling-
en. Maar er kan ook een andere aanpak worden gevolgd waarbij bijvoorbeeld, be-
halve met de financiële aspecten voor de korte termijn, ook rekening wordt ge-
houden met andere kwantitatieve en kwalitatieve informatie, met de bijdrage die de
handelingen van een bepaalde ondergeschikte manager leveren aan de continuïteit
van de organisatie op langere termijn en met ontwikkelingen in de omgeving van
de organisatie.
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feite het inzicht in het transformatieproces afneemt), of omdat ook allerlei omge-
vingsfactoren een rol spelen (zie ook Ouchi, 1979, pp. 837-845; Birnberg c.s.,
1983, pp. 111-116; Mayston, 1985, p. 68; Van Helden, 1991, p. 12; Rosen,
1993, pp 68-69; Lawton en Rose, 1994, pp. 157-158; Macintosh, 1994, pp. 127-
132; Ter Bogt en Van Helden, 1994, p. 10-11).
  In paragraaf III.2.7 kwam de meetbaarheid van prestaties al kort aan de orde.
Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, kan onder meer nog het volgende worden
gezegd over de meting van prestaties.  Het hanteren van bepaalde prestatiemaat-70

staven en de wijze waarop ze worden gehanteerd, kunnen ertoe leiden dat mede-
werkers in een organisatie hun gedrag gaan afstemmen op deze maatstaven. Op
zich is het ook de bedoeling, dat prestatiemaatstaven het gedrag van medewerkers
beïnvloeden in een door de leiding van de organisatie gewenste richting. Maar het
hanteren van prestatiemaatstaven kan tevens negatieve gevolgen hebben voor de
organisatie (zie onder meer Emmanuel c.s., 1991, pp. 179-182 en pp. 232-233;
Rosen, 1993, pp. 75-77; Horngren c.s., 1994, pp. 900-907). Medewerkers
zorgen er dan voor dat ze op de korte termijn goede resultaten kunnen laten zien
voor wat betreft de gehanteerde maatstaven, zo nodig ten koste van uitkomsten
die op de langere termijn van belang zijn voor de organisatie. Ze besteden
bijvoorbeeld weinig tijd aan het ontwikkelen van nieuw beleid, of aan het onder-
houden van goede contacten met allerlei zakelijke relaties, omdat de prestatie-
maatstaven geen aandacht schenken aan dergelijke aspecten. Dergelijk gedrag, dat
op de langere termijn contraproduktief kan zijn, zal zich waarschijnlijk in
versterkte mate voordoen in situaties waarin prestatiemeting (en zeker de meting
van de afzonderlijke prestaties van een individu of eenheid) moeilijk is, maar
waarbij toch min of meer geforceerd wordt gewerkt met één of enkele



       Zie in dit verband bijvoorbeeld ook Maciariello en Kirby, 1994, pp. 40-44 en de71

vier door Otley en Berry geformuleerde voorwaarden voor een gecontroleerd proces, die
al eerder in deze paragraaf aan de orde kwamen.
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prestatiemaatstaven. Het kan van belang zijn de wijze van sturing, c.q. de mate
van verzelfstandiging van een organisatie, mede te bepalen op basis van de
meetbaarheid van de prestaties (zie ook Ter Bogt, 1994c, pp. 30-38).
  Hofstede gaat in op de management control van overheids- en andere niet op
winst gerichte organisaties. Hij geeft aan dat activiteiten van organisaties op basis
van een viertal criteria kunnen worden ingedeeld.  Het gaat bij die criteria om de71

vraag of (Hofstede, 1981, p. 194):
- de doelen van de activiteiten eenduidig zijn;
- de outputs goed meetbaar zijn;
- de effecten van het handelen van managers bekend zijn;
- de activiteiten een zich herhalend karakter hebben.
Het antwoord op deze vier vragen geeft volgens Hofstede aan, welke vorm van
management control voor bepaalde activiteiten gekozen zou moeten worden.
Daarbij doet het niet ter zake, of het nu gaat om commerciële of niet-commerciële
activiteiten. Naar de mening van Hofstede kunnen, afhankelijk van de aard van de
activiteiten, binnen één organisatie verschillende sturingsmechanismen worden
gebruikt (Hofstede, 1981, p. 207).
  Als de vier vragen bevestigend worden beantwoord, dan is in principe een
"cybernetisch" sturingsmodel te gebruiken. De bedrijfsvoering van een organi-
satie heeft nu overeenkomsten met de werking van een verwarmingsthermostaat.
De sturing is dan een soort automatisme: als de thermostaat signaleert dat de
temperatuur in een kamer daalt beneden de ingestelde waarde, slaat de verwar-
ming automatisch aan om de temperatuur weer op het gewenste peil te brengen.
Een organisatie kan in dit geval op routinematige wijze worden gestuurd en
beheerst. Een dergelijke vorm van sturing, waarbij veel wordt gewerkt met regels
en procedurevoorschriften, is bruikbaar bij vele uitvoerende activiteiten in
produktie- en dienstverlenende organisaties. Om een dergelijke, vrij eenvoudige
vorm van sturing te kunnen toepassen, zijn duidelijkheid omtrent de doelen en een
goede meetbaarheid van de outputs belangrijk. Vooral als duidelijkheid omtrent
de doelen ontbreekt, of als de outputs slecht meetbaar zijn, dienen meer subjectie-
ve oordelen, intuïtie, onderhandelingen en dergelijke, een grotere rol te spelen bij
de management control (zie ook Birnberg c.s., 1983, pp. 112-115; Hopwood,
1984a, pp. 268-269; Van Helden, 1994, pp. 36-37).

IV.2.4 Ter afsluiting

Verzelfstandiging betekent een verandering in de organisatiestructuur en daarmee
een verandering in één van de aspecten die een rol spelen in de management



       In principe kunnen in een overheidsorganisatie wellicht op basis van onder meer de72

meetbaarheid van outputs en het inzicht in het transformatieproces verschillende "verant-
woordelijkheidscentra ("responsibility centers") worden onderscheiden (Ter Bogt, 1994c,
pp. 33-38). De verschillende typen verantwoordelijkheidscentra geven daarbij in feite ver-
schillende organisatievormen aan en daarmee verschillende vormen van management
control.

100

control. Als het gaat om de besturing van een organisatie, geeft de economische
theorie aan dat de management control wordt vergemakkelijkt als de doelstel-
lingen van de organisatie duidelijk zijn, de produkten concreet en meetbaar zijn
en een goed voorspellend model beschikbaar is (wat in het algemeen ook betekent
dat de omgeving van de organisatie vrij stabiel is en de prestaties goed meetbaar
zijn). Zoals naar voren kwam in paragraaf III.2.7, werden soortgelijke aspecten
ten dele ook door Wilson naar voren gebracht (Wilson, 1989, pp. 158-171).
  Als sprake is van heldere en eenduidige doelstellingen, concrete en meetbare
produkten en de beschikbaarheid van een goed voorspellend model, lijkt het niet
al te moeilijk om in financieel-economisch opzicht een goede management control
over de organisatie te behouden.  Bij de keuze van de meest geschikte sturings-72

vorm zou de overkoepelende overheid in dat geval in principe kunnen kiezen voor
een sterke mate van verzelfstandiging. Over de door de verzelfstandigde organisa-
tie te realiseren prestaties kunnen heldere afspraken worden gemaakt. De
leidinggevende van de te verzelfstandigen organisatie heeft in zo'n geval ook een
vrij goed inzicht in de wijze waarop produkten tot stand komen en prestaties
kunnen worden verbeterd (en hoeft niet in sterke mate af te gaan op persoonsge-
bonden zaken als ervaring en intuïtie). Accounting-informatie kan in dergelijke
situaties op zinvolle wijze bijdragen aan de sturing van de organisatie. Mede
afhankelijk van aspecten als de aanwezigheid van concurrentie en politieke
gevoeligheid van de desbetreffende activiteiten, kan worden gekozen voor meer
of minder vergaande vormen van verzelfstandiging.
  In deze paragraaf werd een korte schets gegeven van de management control van
organisaties en enkele, onder meer door de organisatietheorie aangedragen
aspecten, die daarbij een rol kunnen spelen. Hierbij kwam naar voren dat vele
factoren een rol kunnen spelen bij de sturing van organisaties, zoals de doelstel-
lingen (van groepen) van participanten, de motivatie van betrokken partijen, de
wijze van prestatiemeting en de betrokkenheid van partijen bij de doelen van de
organisatie. Ook meer onpersoonlijke elementen, zoals de helderheid van de
doelstellingen, de aanwezigheid van een voorspellend model en de meetbaarheid
van outputs, kunnen van invloed zijn op de te kiezen wijze van sturing van
organisatie-eenheden, c.q. de aan eenheden toe te kennen mate van zelfstandig-
heid. Daarnaast kunnen bij voornemens tot verzelfstandiging van een overheids-
organisatie ook heel andere factoren een rol spelen, zoals de al eerder genoemde
rechtszekerheid en politieke voorkeuren. Zoals al werd aangegeven, gaat in deze
studie de aandacht, tenminste in eerste instantie, vooral uit naar meer "tech-
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economisch management en in algemene zin het management control-systeem van een
organisatie, kunnen ook bijdragen aan een verlaging van de met de sturing van een
organisatie verbonden transactiekosten, zo kwam in paragraaf III.2.3 al naar voren. Aldus
bezien, wordt met behulp van de transactiekostentheorie een directe relatie gelegd tussen
de organisatiestructuur en het financieel-economisch management van een organisatie (zie
Spicer en Ballew, 1983, pp. 77-78, 82-83 en 88-92; zie in dit verband ook Gordon en
Narayanan, 1985, pp. 40-41). In de zogenaamde contingentiebenadering van de manage-
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nische" onderdelen van de management control, te weten de organisatiestructuur
en het financieel-economisch management.
  De inrichting van de organisatiestructuur en het financieel-economisch mana-
gement zijn beide onderdelen van de management control van een organisatie.
Aan het aspect organisatiestructuur werd, vooral in hoofdstuk III, al uitgebreid
aandacht besteed. Mede met het oog op het case-onderzoek bij verzelfstandigde
overheidsorganisaties, komt in de volgende paragraaf het aspect financieel-
economisch management in theoretische zin beknopt aan de orde.

IV.3 Het financieel-economisch management van een organisatie

In het voorgaande is een korte, algemene beschouwing gegeven over aspecten, die
van belang kunnen zijn bij de management control van een organisatie en bij de
keuze voor een bepaalde vorm van verzelfstandiging van een overheidsorga-
nisatie. De sturing van een organisatie kan zeer uiteenlopende activiteiten omvat-
ten, zoals het beheren van voorraden grondstoffen en eindprodukten, het beschik-
baar hebben van medewerkers, het zorgen voor goede huisvesting, het plannen
van de produktie, het ontwikkelen van verkoopplannen, het voeren van overleg
met vakbonden en het beheren van de geldstromen. Vrijwel al deze activiteiten
hebben gevolgen voor de financiële en economische situatie van een organisatie.
  De aandacht voor de financiële en economische aspecten is geconcentreerd in de
financieel-economische functie van een organisatie, dat wil zeggen de functie die
zich richt op de financiële en economische sturing (oftewel het financieel-econo-
misch management) van een organisatie. "Onder de financieel-economische
functie vallen alle taken die te maken hebben met de ondersteuning van de
besluitvorming inzake de interne middelenverdeling en het extern aantrekken en
wegzetten van (financiële) middelen" (Van Loon, 1994, p. 22; zie ook Van Loon,
1993, pp. 3-12 en Bouma, 1991, pp. 32-36). Onder meer de management accoun-
ting maakt deel uit van het instrumentarium ten behoeve van het financieel-
economisch management. De vormgeving van het accounting-informatiesysteem
en meer algemeen de financieel-economische sturing van een organisatie, kan
afhangen van uiteenlopende factoren, waaronder de organisatiestructuur en de
omgeving van de organisatie (zie ook Gordon en Miller, 1976, pp. 569-571;
Otley, 1980).73



ment accounting wordt ervan uitgegaan dat de efficiënte en effectieve inrichting van een
informatie- en management accounting-systeem, afhankelijk is van verschillende
situatiespecifieke factoren, zoals de organisatiestructuur, de gebruikte technologie, de
organisatiecultuur en de mate van onzekerheid in de omgeving van de organisatie (zie ook
Spicer en Ballew, 1983, pp. 75-77; Hopwood, 1984a, pp. 264-267; Emmanuel c.s.,
1991, pp. 57-67; Puxty, 1993, pp. 44-50; Otley, 1995, pp. 51-56).
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  Binnen de financieel-economische functie kunnen volgens Van Loon twee
primaire taken worden onderscheiden, te weten (Van Loon, 1993, pp. 4-8; 1994,
p. 22-23; 1995, pp. 497-499):
- de economische beoordeling ten behoeve van managementbeslissingen; hier

gaat het om het verzamelen van gegevens over kosten en opbrengsten en
het analyseren van de factoren die de hoogte ervan beïnvloeden;

- de financiering; hierbij gaat het om het aantrekken van vermogen en
daarmee verbonden aspecten (zoals de zorg voor voldoende liquide midde-
len tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven het risico).

  Naast de twee primaire taken onderscheidt Van Loon tevens twee secundaire
taken van het financieel-economisch management in een organisatie, namelijk
verzekeringen en risicomanagement en fiscale zaken en subsidies. Deze secun-
daire taken zijn in feite specialistische deelaspecten van de primaire taken, die
soms (vooral in grotere organisaties) zijn ondergebracht in afzonderlijke afdeling-
en. Naast de primaire en secundaire taken onderscheidt Van Loon nog de facilitai-
re taken. Deze facilitaire of ondersteunende taken betreffen vooral het verzamelen
van gegevens en het verwerken ervan tot bruikbare financieel-economische
informatie. Het gaat hier dus meer om administratieve produktieprocessen.
  Door de indeling in primaire, secundaire en facilitaire taken, onderscheidt Van
Loon dus op het gebied van het financieel-economisch management in totaal vijf
taakgebieden. Deze taakgebieden zijn niet in elke organisatie even sterk ontwik-
keld. Dit kan een gevolg zijn van externe factoren. Als de activiteiten van een
organisatie bijvoorbeeld volledig worden bekostigd door een overheid, hoeft deze
organisatie zich niet te richten op de externe financiering via geld- en kapitaal-
markten. Het ligt dan ook voor de hand dat in een dergelijke organisatie slechts
beperkte aandacht bestaat voor de financieringsfunctie. Daarnaast, aldus Van
Loon, moet onder ogen worden gezien dat elke organisatie in feite een autonome
ontwikkeling doormaakt in het financieel-economisch management (Van Loon,
1994, p. 24). Het financieel-economisch management ontwikkelt zich parallel
aan, of zou zich parallel moeten ontwikkelen aan de ontwikkeling van de organi-
satie zelf (Van Loon, 1993, p. 15). Die ontwikkeling kent fasen van groei en
vernieuwing en fasen van consolidatie.
  De verzelfstandiging van een overheidsorganisatie, een verandering in de
organisatiestructuur, kan worden gezien als een reactie op onder meer complexi-
teit en onvoldoende efficiëntie. De stap tot verzelfstandiging, een volgende fase
in de ontwikkeling van de organisatie, wordt in principe gezet om bij te dragen
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van de planning wordt gebruikt.
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aan de continuïteit van de organisatie. Verzelfstandiging van een organisatie
betekent in het algemeen onder meer, dat de organisatie op zakelijker wijze wordt
gestuurd. Wellicht komt de organisatie ook, meer dan voorheen, onder invloed te
staan van externe ontwikkelingen, waaronder concurrentie. Om de zakelijker
sturing vorm te kunnen geven, externe invloeden te verwerken en/of efficiënter
te werken, worden tevens veranderingen aangebracht in het financieel-economisch
management (zie ook Van Helden, 1995, pp. 515-516).
  Van Loon onderscheidt binnen het financieel-economisch management drie
kenmerken of dimensies. Een organisatie zou zich min of meer gelijk opgaand
langs deze dimensies moeten ontwikkelen, om met succes een volgend stadium
van ontwikkeling te kunnen bereiken. De drie dimensies worden onderstaand kort
geschetst (Van Loon, 1994, p. 24; 1993, pp. 15-19).
- De planmatigheid waarmee het management inkomsten en uitgaven, resp.

opbrengsten en kosten in de besluitvorming betrekt . De inrichting van het74

planning- en controlproces in de organisatie kan bijvoorbeeld een aanwij-
zing geven omtrent deze planmatigheid. In navolging van anderen onder-
scheidt Van Loon binnen het aspect planmatigheid vijf ontwikkelingsni-
veaus, lopend van het stadium van de non-planning (waarbij het manage-
ment "van dag tot dag" opereert en geen tijd heeft voor het opstellen van
formele plannen) tot als hoogste niveau het stadium van de strategische
planning (waarin nadrukkelijk beleid wordt geformuleerd met het oog op
continuïteit van de organisatie op langere termijn).

- De professionaliteit van de financieel-economische functionarissen (de staf
en het betrokken management). Deze professionaliteit blijkt uit bijvoor-
beeld de aanwezige taken en de omvang en de kwaliteit van de financieel-
economische informatie.

- Het instrumentarium dat de financieel-economische functionarissen ter
beschikking staat. Dit instrumentarium kan onder meer worden beoordeeld
op basis van de aanwezige financiële systemen en documenten en de ge-
bruikte financiële instrumenten op de geld- en kapitaalmarkt.

  De drie door Van Loon onderscheiden dimensies hebben gediend als inspira-
tiebron voor de in paragraaf IV.4 gegeven vragenlijst, die is gehanteerd voor het
specifieke onderzoek van veranderingen in het financieel-economisch management
van verzelfstandigde overheidsorganisaties. De onderzoeksvragen zijn echter op
verschillende plaatsen te herleiden tot de dimensies van Van Loon. Zo komen bij
de vragen onder het hoofd "instrumentarium op het gebied van de management
(en financial) accounting" vragen aan de orde over zowel de planmatigheid van
het financieel-economisch management, als over de aard van het gehanteerde
instrumentarium. Onder "bevoegdheden en verantwoordelijkheden" en "bekosti-
ging" komen vooral vragen aan de orde, die bij Van Loon wellicht zouden vallen
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onder de dimensie planmatigheid. De vragen onder het hoofd "kwalitatieve en
kwantitatieve deskundigheid", hebben onder meer betrekking op de professionali-
teit van de betrokken financieel-economische functionarissen.
  Zoals in de hoofdstukken VI t/m VIII nader zal blijken, had het verrichte case-
onderzoek vrijwel volledig betrekking op de aspecten, die Van Loon aanduidt als
de primaire taken van de financieel-economische functie. Zo ging de aandacht bij
"instrumentarium op het gebied van de management (en financial) accounting"
bijvoorbeeld niet uit naar allerlei ondersteunende taken, zoals de opzet van de
administratieve organisatie, of de inrichting van de administratie.

IV.4 Case-onderzoek naar veranderingen in het financieel-economisch
management bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties

Aan de neo-institutionele economische theorie kunnen diverse argumenten
aangaande de verzelfstandiging van overheidsorganisaties worden ontleend, zo
kwam naar voren in hoofdstuk III van deze studie. Door aan de hand van case-
onderzoek na te gaan welke argumenten in de praktijk een rol speelden bij
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, kan een beeld worden verkregen van
de steun die de praktijk biedt aan de op basis van de neo-institutionele economie
geformuleerde hypothesen. Dit aspect van "toetsing" van de op de neo-institutio-
nele theorie gebaseerde hypothesen, is één van de twee doelen van het case-onder-
zoek, dat in de hoofdstukken VI, VII en VIII nader aan de orde komt. Het andere
doel houdt verband met de veranderingen in de financieel-economische sturing,
die kunnen optreden bij verzelfstandiging.
  Uit het voorgaande kwam in algemene zin naar voren, dat de verzelfstandiging
van een overheidsorganisatie directe gevolgen kan hebben voor de in een organi-
satie gehanteerde informatiesystemen en de wijze van financiële en economische
sturing. Met behulp van case-onderzoek kon een nader beeld worden verkregen
van de gevolgen die de verzelfstandiging had voor de wijze van financieel-econo-
mische sturing van de organisatie. De veranderingen in het financieel-economisch
management en het informatiesysteem hebben, net als de verandering in de
organisatiestructuur, tot doel de organisatie effectiever en efficiënter te laten
opereren.
  Het tweede doel van het case-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de
veranderingen die in verzelfstandigde organisaties optraden in het financieel-
economisch management, met inbegrip van de veranderingen op het gebied van
de management accounting. Het gaat er niet zozeer om een volledig beeld te
geven van alle ontwikkelingen die zich in dit opzicht voordeden. De aandacht
werd gericht op enkele aspecten, waarvan mede op basis van Van Loon werd
verwacht dat ze bij verzelfstandiging een wezenlijke verandering zouden kunnen
ondergaan. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de verzelfstandiging onder meer
betekende dat de organisatie bedrijfsmatiger en zakelijker zou moeten werken
en/of, meer dan voorheen, zou moeten reageren op externe signalen.
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  De bij verzelfstandiging optredende veranderingen in het financieel-economisch
management en het accounting-instrumentarium zullen, als het goed is, bepaalde
effecten teweegbrengen. Op deze effecten, bijvoorbeeld op de efficiëntie, wordt
beknopt ingegaan in de hoofdstukken VI, VII en VIII. Voor wat betreft de
effecten moet worden beseft, dat het vrij lang kan duren voordat deze zijn
uitgekristalliseerd. Het is denkbaar, dat de volledige effecten pas tot uiting komen
op een tijdstip dat ligt buiten de in het onderzoek beschouwde periode.
  Voorafgaand aan de feitelijke case-onderzoeken werd bepaald welke aspecten
van het financieel en economisch management en het accountinginstrumentarium
aan de orde zouden moeten komen. Deze aspecten, inclusief de aan de orde te
stellen vragen, worden onderstaand genoemd. De onderzochte aspecten zijn
gerubriceerd in vier categorieën, te weten "bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den", "instrumentarium op het gebied van de management (en financial) accoun-
ting", "bekostiging" en "financieel-economische deskundigheid".

a. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Zijn er met de verzelfstandiging veranderingen opgetreden in de financieel-
economische verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het management
("lijnfunctionarissen") van de verzelfstandigde organisatie?
. Mogen de managers meer dan voorheen binnen het kader van hun

totale begroting schuiven met budgetten, dat wil zeggen: is hun
beheersvrijheid toegenomen?

. Zijn veranderingen opgetreden in de bevoegdheden van managers,
om zelf te beslissen omtrent de hoeveelheid en samenstelling van de
geproduceerde produkten en de kwaliteit ervan?

- Treden er veranderingen op in de prijs- en kwaliteitsbepaling van interne
leveranties en ten aanzien van de verplichting tot interne afname van
bepaalde goederen of diensten ("gedwongen winkelnering")?

b. Instrumentarium op het gebied van de management (en de financial)
accounting

- Treden er veranderingen op in het planmatig handelen en het budgette-
ringsproces in de verzelfstandigde organisatie?
. Op welke wijze werd in de jaren vóór de verzelfstandiging gebud-

getteerd (bijvoorbeeld op basis van op vrij globale wijze opgestelde
financiële budgetten/begrotingen)?

. Is er met de verzelfstandiging in de budgettering en planning meer
aandacht ontstaan voor het baseren van budgetten op getalsmatige
specificaties van activiteiten en produkten en de kwaliteit ervan?

. Is er een verandering opgetreden in de regelmaat en diepgang van
tussentijdse controles en bijsturingen op basis van financiële, pro-
duktie- en afzetgegevens?
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. In samenhang hiermee: zijn er veranderingen opgetreden in de
aandacht voor output-/prestatiemeting van organisaties en personen
en in de aandacht die wordt geschonken aan financiële en inhou-
delijke afwijkingen tussen budget en realisatie?

. Zijn er veranderingen opgetreden in de consequenties die het niet
realiseren van budgetten heeft voor betrokken personen?

. Is er met de verzelfstandiging een verandering opgetreden in de
informatieverzameling ten aanzien van zowel financiën als produktie
(of wordt nog volstaan met hoofdzakelijk financiële gegevens)? Zijn
de financieel-economische informatie en andere informatiestromen
(over produktiehoeveelheden, eventuele wachttijden en afhande-
lingstermijnen, afzet, voorraden, e.d.) geïntegreerd in één infor-
matiesysteem?

. Is er sinds de verzelfstandiging een grotere aandacht voor een inhou-
delijke investeringsplanning, meerjarenbegrotingen die niet enkel
zijn gebaseerd op globale financiële prognoses, maar op de te ver-
richten inhoudelijke activiteiten van de organisatie en strategische
planning? Is er met de verzelfstandiging een verandering opgetreden
in de wijze waarop wordt nagegaan, in welke mate concrete voor-
stellen voor op korte termijn te ondernemen activiteiten passen in de
langere termijn plannen van de organisatie?

c. Bekostiging

- Treden er bij de verzelfstandiging veranderingen op in de wijze van
financiering van de organisatie?
  Op welke wijze vindt de financiering voor en na de verzelfstandiging
plaats? Als mogelijkheden kunnen worden genoemd:
. "lump sum"-budgetten van de overheid (waarbij aan een organisatie

een totaalbudget ter beschikking wordt gesteld; hierbij geldt, een-
voudig gesteld, slechts als eis dat de middelen besteed moeten wor-
den op een wijze die past binnen de algemene taakomschrijving van
de organisatie; meer specifieke afspraken worden dus niet gemaakt);

. budget-/outputbekostiging door de overheid en bijbehorende - mis-
schien nog vrij globale en moeilijk meetbare - prestatie-afspraken
(waarbij het er wellicht in feite vooral om gaat de organisatie binnen
een vastgesteld budget grotere beheersvrijheid te geven en waarbij
tevens wordt geprobeerd te komen tot concretere prestatie-afspraken
dan in het verleden);

. afspraken en afrekening door de overheid op basis van een prijs per
eenheid produkt;

. gedeeltelijke of volledige verwerving van inkomsten buiten de
voormalige moederorganisatie.
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d. Aantal financieel-economische medewerkers en de kwaliteit ervan

- Heeft de verzelfstandiging in de organisatie geleid tot veranderingen in de
aandacht voor de deskundigheid op financieel-economisch terrein?
. Is met de verzelfstandiging op centraal en decentraal niveau een

verandering opgetreden in het aantal financieel-economische mede-
werkers?

. Is met de verzelfstandiging de aandacht voor de deskundigheid van
financieel-economische medewerkers toegenomen, bijvoorbeeld tot
uiting komend in het in versterkte mate toepassen van bedrijfseco-
nomische technieken, scholingsprojecten of vervanging van mede-
werkers, of meer algemeen hogere functie-eisen en een hoger gemid-
deld opleidingsniveau van medewerkers (incl. de veelal met hogere
functie- en opleidingseisen verbonden hogere salarisschalen)?

  Een analyse van het financieel-economisch management van de onderzochte
organisaties op basis van deze vier categorieën, leidt tot een beeld op hoofdlijnen
van de veranderingen die werden doorgevoerd in de periode rond de
verzelfstandiging. In de hoofdstukken VI, VII en VIII worden per organisatie de
belangrijkste veranderingen in het financieel-economisch management geschetst.
Hoofdstuk IX bevat een samenvattend beeld van de veranderingen die zich met de
verzelfstandigingen voordeden in het financieel-economisch management van de
onderzochte organisaties.

IV.5 Ter afsluiting

Als een organisatie het nodig vindt de management control te verbeteren, dan kan
dat onder meer leiden tot wijzigingen in de organisatiestructuur en in het
financieel-economisch management. In dit hoofdstuk werd beknopt ingegaan op
enkele factoren die naast de organisatiestructuur en het financieel-economisch
management van belang kunnen zijn bij de management control van een organi-
satie. Tevens werd aangegeven, in welke aspecten van het financieel-economisch
management met de verzelfstandiging van overheidsorganisaties veranderingen
zouden kunnen optreden.
  Voordat in de hoofdstukken VI t/m VIII verslag wordt gedaan van de bij
verzelfstandigde overheidsorganisaties verrichte case-onderzoeken, wordt in
hoofdstuk V ingegaan op de bij het praktijkonderzoek gevolgde aanpak en enkele
methodologische aspecten van case-onderzoek.
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V. Van theorie naar praktijkonderzoek

V.1 Inleiding

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

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

V.2 Waarom case-onderzoek?

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

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

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

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



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

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



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



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

de stellingen en hypothesen die bruikbaar zouden kunnen zijn voor onderzoek met een
meer toetsend karakter. In deze studie, waarin zes verzelfstandigde organisaties aan de
orde komen, is daarvan nog nauwelijks sprake. Als na een toetsing - zo mogelijk met
behulp van statistische methoden - een bepaalde stelling of hypothese niet hoeft te worden
verworpen, krijgt het onderzoek een "verklarend" karakter.
  In de positivistische onderzoeksbenadering wordt op basis van een bepaalde theorie een
hypothese geformuleerd, die vervolgens wordt getoetst aan de hand van waarnemingen in
de praktijk. Het feit dat op basis van de waarnemingen een hypothese niet is gefalsificeerd,
houdt in deze benadering in dat de theorie een "verklaring" biedt (en dat het, eenvoudig
gezegd, ook mogelijk is om op grond ervan voorspellingen te doen; zie Scapens, 1992, p.
375). Het woord "verklarend" geeft hier vooral aan dat bepaalde (statistische) verbanden
zijn vastgesteld. "Verklarend" wordt hier niet in de eerste plaats gebruikt in die zin, dat het
"hoe en waarom?" achter bepaalde ontwikkelingen zo goed mogelijk wordt begrepen (een
invulling van het begrip verklarend zoals die wel kan worden gehanteerd, als wordt
uitgegaan van een meer interpretatieve, of holistische benadering, waarin in principe
gebruik kan worden gemaakt van alle theoretische inzichten, die bijdragen aan een beter
begrip van een bepaalde case; zie bijvoorbeeld Scapens, 1990, p. 265 en Humphrey en
Scapens, 1996, pp. 90-99).
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basis van het verkennende onderzoek in een later stadium nadere voorstellen voor
onderzoek en/of hypothesen worden geformuleerd.
  In de voorliggende studie wordt onder meer onderzoek gedaan naar de mate van
steun voor enige op basis van de neo-institutionele economie geformuleerde
stellingen en hypothesen. Dat deel van het onderzoek is vooral verkennend en
beschrijvend van aard (zie ook Biemans en van der Meer-Kooistra, 1991, pp.
364-365). Zo werd in het case-onderzoek geprobeerd ook andere overwegingen
voor verzelfstandiging op te sporen en de veranderingen te schetsen die met de
verzelfstandiging optraden in het financieel-economisch management. Het
"verklarende" aspect speelt nog nauwelijks een rol.  Ook de ontwikkelingen in77

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

V.3 Het ontwerp voor het totale case-onderzoek

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

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

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



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

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

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

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



       Dergelijke problemen zouden misschien vermeden kunnen worden, door vanaf het79

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

  Het praktijkonderzoek beoogde vooral een beeld te geven van de periode
direct voorafgaand aan en volgend op de verzelfstandiging. Zo ontstaat een
indruk van een wellicht als cruciaal te beschouwen deel van het veran-
deringsproces in de betrokken organisaties. Het onderzoek is dus niet
gericht op een volledige beschrijving van alle veranderingen, die kunnen
plaatsvinden in de gehele periode tussen de vroegere en nieuwe
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moeten plaatsvinden van de situatie toen van verzelfstandiging nog geen sprake was, met
de situatie waarin de organisatie in een nieuw "evenwicht" is gekomen en alle directe
gevolgen van de verzelfstandiging zijn verwerkt. Voor de goede orde kan nog worden
vermeld, dat het bereiken van evenwichtssituaties waarschijnlijk uitsluitend kan worden
gezien als een theoretische benadering. Veelal wordt in de praktijk de evenwichtssituatie
niet bereikt omdat zich, door regelmatig optredende veranderingen, steeds nieuwe bewe-
gingen in de richting van steeds weer nieuwe evenwichtspunten voordoen.

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

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

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

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

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

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



       Terzijde kan worden opgemerkt, dat het vanuit meerdere invalshoeken bestuderen82

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

V.6 Ter afsluiting

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

VI.1 Inleiding

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



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

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

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

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

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

VI.2 Organisatie en activiteiten van de IB-Groep

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

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



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

satie van 1995 zou worden ondersteund door twee qua omvang vrij beperkte stafeenheden,
te weten "Strategie en Managementondersteuning" (in de plannen aanvankelijk aangeduid
als "Strategie en Support"; taak: ondersteuning en advisering van de hoofddirectie bij
strategische aangelegenheden) en "Concern Control" (taak: interne control). Na het vertrek
van de produktgroep voor uitkeringen aan onderwijspersoneel (UO) en de reorganisatie
van 1995, zou een organisatie ontstaan met drie produktgroepen (Onderwijsdiensten,
Studiefinanciering en Tegemoetkoming Studiekosten en Lesgeld), en één ondersteunende
eenheid, het Facilitair Bedrijf. Dit Facilitair Bedrijf moest het overgrote deel gaan omvat-
ten van de ten tijde van het onderzoek bestaande ondersteunende directies (zie bijvoorbeeld
IB-Groep, Reorganisatieplan+, 1995).

128

  Behalve voor het Ministerie van OCenW werkte de IB-Groep op relatief beschei-
den schaal voor andere, zogenaamde externe klanten. Bij de externe verzelfstandi-
ging werd nadrukkelijk vastgelegd, dat het bij de uitvoering van werkzaamheden
voor externe klanten diende te gaan om zogenaamde publieke taken, dat wil
zeggen werkzaamheden voor klanten uit de overheidssector, of hier nauw aan
verwante organisaties.
  Bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden maakte de IB-Groep op grote
schaal gebruik van automatiseringsapparatuur, specifieke programmatuur en
omvangrijke databestanden.
  De IB-Groep bestond per 1 januari 1995 uit zes "produktgroepen", die zich
bezighielden met de uitvoering van min of meer met elkaar samenhangende taken
voor de diverse klantengroepen. Naast de produktgroepen kende de IB-Groep ten
tijde van het onderzoek vijf "ondersteunende directies", die activiteiten verricht-
ten op het gebied van bijvoorbeeld personeel, bestuurlijke zaken, informatica,
postverwerking, voorlichting aan scholieren en studenten, huisvesting en finan-
ciën. Aan het hoofd van elke produktgroep en ondersteunende directie stond een
directeur. Samen met de drie leden van de hoofddirectie, die de leiding had over
de gehele IB-Groep, vormden deze directeuren het management-team van de IB-
Groep.
  Begin 1995 werden twee produktgroepen samengevoegd. Verder was ten tijde
van het onderzoek bekend, dat per 1 januari 1996 een einde zou komen aan de
taken op het gebied van uitkeringen voor personeel uit de onderwijssector. Daar-
naast zou de organisatie-opzet van de IB-Groep sterk veranderen ten gevolge van
een in het najaar van 1995 door te voeren reorganisatie.86

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



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

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

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

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

VI.3.1 Inleiding

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



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

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

       Tijdens het onderzoek waren de hoogste leidinggevende niveaus binnen de89

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

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

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



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

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

VI.3.2 De externe verzelfstandiging tot IB-Groep

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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



       Zo had de Raad een goedkeuringsrecht ten aanzien van financiële aangelegenheden94

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

       Idealiter worden niet de arbeidskosten als wegingscoëfficiënt gehanteerd, maar de99

marginale kosten. In de praktijk zouden de marginale kosten benaderd kunnen worden
door te werken met de variabele kosten per eenheid. De variabele kosten per eenheid
worden vervolgens vaak geoperationaliseerd tot de arbeidskosten per eenheid produkt.
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ciëntie worden (de kosten van) de per eenheid eindprodukt ingezette produk-
tiemiddelen aangegeven.98

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



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

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

efficiëntiemaatstaf, richt zich ook uitsluitend op de kwantitatieve ontwikkelingen.

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

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



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

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

produktie-indicator 1989 1991 1993 1994*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

universitair en hoger beroepsonderwijs ingevoerde controle op de studievoort-
gang, is een voorbeeld van een verandering in de regelgeving op het gebied van
de studiefinanciering. Duidelijk is dat het aantal voor een bepaalde hoeveelheid
eindprodukten te verrichten handelingen en de ervoor benodigde arbeidstijd
konden af- of toenemen, zonder dat het uiteindelijke aantal eindprodukten ook
veranderde.
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Tabel VI.2 Globale ontwikkeling in enkele belangrijke produktie-indicatoren
van de Informatiseringsbank/IB-Groep, 1989-1994*)

activiteit/produktie-indicator   1989   1991   1994

aantal behandelde bezwaarschriften  46.000  52.000  48.000

aantal behandelde beroepszaken    4.000    5.000    3.000

aantal examenkandidaten 332.000 265.000 293.000

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

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

totaal aantal ingeschreven studenten 400.000 462.000 459.000

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

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

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

aantal toekenningen tegemoetkoming studiekos- 380.000 325.000 203.000
ten

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

aantal dwangbevelen les- en cursusgelden  20.000  18.000  18.000

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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



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

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

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

gevolg kunnen zijn van zowel hoeveelheidsontwikkelingen (veranderingen in aantallen
werknemers) als prijsontwikkelingen (veranderingen in de hoogte van de reële loonkosten,
bijvoorbeeld ten gevolge van hogere inschaling van werknemers). Zoals al werd aangege-
ven, zijn de in tabel VI.3 vermelde bedragen gecorrigeerd voor algemene salarisstijgingen.
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dus bijna 8%. In de periode 1989-1993 waren de totale personeelskosten overi-
gens min of meer stabiel; vooral in 1994 trad een sterke toename op.
  De totale "interne" personeelskosten (de post "lonen en salarissen" in tabel VI.3)
namen in de periode 1989-1994 reëel gezien toe van ƒ 45,6 miljoen tot ƒ 62,1
miljoen, een stijging met ruim 36%. Als bij de berekening van de reële loonkos-
ten zou worden gewerkt met een indexcijfer, waarin de algemene salarisstijgingen
èn een incidentele jaarlijkse loonstijging van 0,75% zijn verwerkt, dan zouden
voor 1995 de reële "interne" personeelskosten ƒ 59,9 miljoen bedragen.  Ten105

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

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

1989 1990 1991 1992 1993 1994*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afschrijvingskosten vaste activa   9,0

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

opzichte van voorgaande jaren waren vooral de kosten van automatisering in 1994
veel lager, ten dele vanwege de verandering in de verslagleggingsgrondslag.
  Voor de bepaling van de ontwikkeling van de efficiëntie moeten de inputs
worden gerelateerd aan de outputs. Zo ontstaat een beeld (van de kosten) van de
per eenheid eindprodukt ingezette produktiemiddelen.
  In paragraaf VI.4.2 werd op basis van de beschikbare gegevens geconstateerd,
dat getalsmatig gezien in de periode 1989-1994 enige daling optrad in de produk-
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tie. Gegevens omtrent de geldelijke waarde van de produktie ontbraken. Omdat
ook geen concrete gegevens beschikbaar waren omtrent de betekenis die
veranderingen in het produktieproces van de Informatiseringsbank/IB-Groep
hadden voor bijvoorbeeld de per eenheid produkt benodigde arbeidstijd, moet
hier worden volstaan met de constatering dat diverse, soms qua effect tegengesteld
werkende, kwalitatieve aspecten van invloed geweest kunnen zijn op de ontwikke-
ling van de omvang van de produktie.
  De beschikbare gegevens duiden op een daling van de produktie en een, wellicht
iets geringere, daling van de apparaatskosten. Op basis hiervan moet worden
geconstateerd, dat de efficiëntie van de Informatiseringsbank/IB-Groep in de
periode 1989-1994 ongeveer gelijk bleef of licht terugliep.
  Bij de berekening van de arbeidsproduktiviteit worden de totale personeelskosten
gerelateerd aan de totale produktie. Met name ten gevolge van de grote uitgaven
voor automatisering, zou voor de Informatiseringsbank/IB-Groep een toename
van de arbeidsproduktiviteit in de lijn der verwachting kunnen liggen. Maar de
beschikbare gegevens duiden erop dat in de praktijk - wederom uitsluitend bezien
naar de aantallen produkten - veeleer sprake was van een enigszins dalende
arbeidsproduktiviteit. Want de totale produktie daalde waarschijnlijk enigszins,
terwijl de personeelsomvang en de personeelskosten stegen. Deze ontwikkeling
van de arbeidsproduktiviteit zal in de praktijk mede een gevolg zijn geweest van
de toename van de hoeveelheid indirect personeel en van eventuele veranderingen
in de produktieprocessen.

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

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



       Zie voor een nadere analyse het volledige onderzoeksverslag.110

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

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

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

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



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

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

VI.4.5 Ter afsluiting

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



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

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

VI.5 Veranderingen in het financieel-economisch management

VI.5.1 Inleiding

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



       Dit liquiditeitenbeheer had betrekking op het voor apparaatskosten beschikbare117

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

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

VI.5.3 Ter afsluiting

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

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

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



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

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

156

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

1. Meer aandacht voor efficiëntie

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

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging?

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

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

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

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

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

Tijdens de voorbereidingen van de externe verzelfstandiging tot IB-Groep,
kwamen de begrippen informatie-, agentschaps- en transactiekosten niet formeel
aan de orde. Meting van dergelijke kosten bij het Ministerie en de Informatise-
ringsbank/IB-Groep was ook niet mogelijk. Maar waarschijnlijk speelden met
name de informatie- en transactiekosten op de achtergrond een rol, bij het besluit
tot oprichting van de Informatiseringsbank in 1988 en bij de verdere
verzelfstandiging in 1994.
  Tot 1988 werden de Groningse activiteiten van het Ministerie van OCenW in
feite volledig gestuurd vanuit het Ministerie. Ondersteunende afdelingen waren in
Groningen niet aanwezig. In de jaren 1986-1987 lijkt sprake te zijn geweest van
aanzienlijke communicatieproblemen tussen het Ministerie en de toenmalige
Directie Studiefinanciering te Groningen. Vanuit de Directie Studiefinanciering
werd aangegeven dat problemen te verwachten waren rond de uitvoering van de
nieuwe wet studiefinanciering, maar daarop werd door het Ministerie en de be-
trokken politici geen of onvoldoende acht geslagen.
  De oprichting van een tamelijk zelfstandig functionerende Informatiseringsbank
en bijvoorbeeld ook het introduceren van de uitvoeringstoets bij wijzigingen in de
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regelgeving, kunnen wellicht worden gezien als pogingen om de agentschaps-,
informatie- en transactiekosten rond de uitvoering van de taken te beperken.
  Bij de verdere verzelfstandiging tot IB-Groep werd aanvankelijk gestreefd naar
een zakelijke sturing op hoofdlijnen vanuit het Ministerie. Dat zou geleid kunnen
hebben tot een beperking van de informatie-, agentschaps- en transactiekosten. De
praktijk ten tijde van het onderzoek gaf echter aan, dat met de verzelfstandiging
veeleer een stijging optrad in de informatie-, agentschaps- en transactiekosten,
omdat de betrokkenheid van het Ministerie bij de IB-Groep eerder toe- dan
afnam. Bovendien moest de IB-Groep vanaf 1994 veel meer informatie verza-
melen dan daarvoor, zowel voor de interne bedrijfsvoering als in verband met de
verantwoording in de richting van het Ministerie.
  Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat de vermoedelijke toename in infor-
matiekosten, e.d., wellicht mede een gevolg was van het feit, dat de IB-Groep in
de periode 1988-1993 in feite vrij weinig informatie registreerde omtrent produk-
tie, kosten en kostprijzen. Bij het Ministerie bestond in die periode ook maar
weinig interesse in allerlei voor een zakelijke bedrijfsvoering benodigde gege-
vens.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

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

7. Specificiteit

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

8. Schaalvoordelen

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

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

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

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

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

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

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

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

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

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

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

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

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

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

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

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



       Het volledige verslag van het case-onderzoek bij drie organisatie-onderdelen van de119

gemeente Haarlemmermeer werd afzonderlijk gepubliceerd onder de titel Reorganisaties
en kerntakendiscussie bij de gemeente Haarlemmermeer - onderzoek van de interne
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VII. De gemeente Haarlemmermeer: reorganisaties en kerntakendiscussie

VII.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op verzelfstandiging op gemeentelijk
niveau. In het navolgende komen enkele organisatieveranderingen aan de orde,
die zich sinds 1991 hebben voorgedaan in de organisatiestructuur van de gemeen-
te Haarlemmermeer. De reorganisatie van de gemeentelijke organisatie in 1991
leidde tot een vorm van interne verzelfstandiging. De in 1992 gestarte, zogenaam-
de kerntakendiscussie, leidde vanaf 1994 tot onder meer diverse externe
verzelfstandigingen van organisatie-onderdelen. Daarnaast liep tot eind 1995 het
zogenaamde Organisatie-Ontwikkelingstraject (OO-traject). Dit "traject" was in
wezen een nieuwe, met de kerntakendiscussie samenhangende reorganisatie van
de gemeentelijke organisatie.
  De keuze voor onderzoek bij de gemeente Haarlemmermeer werd bepaald door
het feit, dat bij deze gemeente twee verzelfstandigingsronden hebben plaatsgevon-
den, waarbij het ging om zowel interne als externe verzelfstandigingen. Boven-
dien kwam bij een eerste verkenning naar voren, dat ook de externe verzelfstan-
digingen in het kader van de kerntakendiscussie bij deze gemeente systematisch
werden voorbereid; er leek geen sprake te zijn van ad hoc-keuzes voor externe
verzelfstandiging. De keuze voor de binnen de gemeente Haarlemmermeer te
onderzoeken organisatie-onderdelen, werd enerzijds bepaald door de wens zowel
interne als externe verzelfstandigingen te onderzoeken. Anderzijds werd de keuze,
evenals bij de andere cases, gemaakt op grond van het relatief concrete karakter
van de activiteiten en produkten van de onderzochte organisatie-onderdelen.
  Paragraaf VII.2 bevat een schets van de gemeentelijke organisatie in Haarlem-
mermeer en van de belangrijkste organisatieveranderingen in de periode 1991-
1996. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de drie onderzochte organisatie-
onderdelen. In feite geeft dit hoofdstuk een beeld van een drietal praktijkgevallen
van verzelfstandiging, waarbij het in alle gevallen gaat om onderdelen van de
gemeente Haarlemmermeer.
  Paragraaf VII.3 geeft een beeld van de in 1991 doorgevoerde interne verzelf-
standiging van de dienst Openbare Werken en Milieu. In paragraaf VII.4 komt de
externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte aan de orde.
Vanwege vertragingen was deze externe verzelfstandiging ten tijde van het onder-
zoek, dat liep van ongeveer juli 1995 t/m maart 1996, nog niet afgesloten. In
paragraaf VII.5 volgt een beschrijving van de externe verzelfstandiging van de
Openbare Bibliotheek per 1 april 1995. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
paragraaf VII.6.119



verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu, de externe verzelfstandiging
van de Openbare Bibliotheek en de voorgenomen externe verzelfstandiging van het Beheer
Openbare Buitenruimte. Dat onderzoeksverslag bevat een beschrijving van de ontwikke-
lingen bij de gemeente Haarlemmermeer, Openbare Werken en Milieu (OWM), de
Openbare Bibliotheek en het Beheer Openbare Buitenruimte (BOB), alsmede nadere
gegevens ter onderbouwing van de in dit hoofdstuk weergegeven conclusies.

       In algemene zin leidde het secretarie-dienstenmodel in steeds meer gemeenten in de120

loop van de jaren zeventig en tachtig - na een sterke groei van het takenpakket en de
organisatie-omvang van lagere overheden - tot "verkokering" (competentiegeschillen, dou-
blures bij het verrichten van werkzaamheden - zoals voorbereiding van een bepaalde nota
binnen zowel dienst als secretarie - en tegenstrijdige adviezen aan het politieke bestuur),
coördinatieproblemen, traagheid in besluitvorming en de neiging bij ambtenaren om beslis-
singen door te schuiven naar anderen, om zo risico's te ontlopen. In reactie op dergelijke
problemen en wellicht versterkt door de noodzaak om vanwege rijksbezuinigingen de
efficiëntie te verhogen, veranderden diverse gemeenten vanaf het midden van de jaren
tachtig hun organisatiestructuur. In verscheidene gevallen werd overgestapt op zgn.
concern- of sectorenmodellen, waarbij beleidsontwikkeling en -uitvoering op bepaalde be-
leidsterreinen werden samengebracht in één dienst. Daarbij kreeg het management van
zo'n dienst dikwijls ook bepaalde bevoegdheden op het gebied van het beheer
van de dienst, onder meer ten aanzien van financiën en personeelszaken. Hierdoor kon de
dienst - binnen de budgettaire kaders - tot op zekere hoogte zelfstandig aanpassingen aan-
brengen in zijn produktie en programma's, om zo bijvoorbeeld vrij snel te kunnen
reageren op bepaalde veranderingen binnen of buiten de organisatie (zie ook H.A.A.
Verbon en J. van Bussel, Het 'Tilburgse model', in P.A. Verheyen (red.), Non-profit in
bedrijf, Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer 1994, pp. 186-187).
  Het op provinciaal niveau gehanteerde griffie-dienstenmodel is qua opzet vergelijkbaar
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  In bijlage VII.A wordt enige nadere informatie gegeven over de bij het onder-
zoek bij de gemeente Haarlemmermeer gevolgde werkwijze.

VII.2 De gemeente Haarlemmermeer: schets van de organisatie en verande-
ringen hierin

VII.2.1 Wijzigingen in de organisatiestructuur

Hoewel sinds het begin van de jaren tachtig kleinere organisatiewijzigingen waren
doorgevoerd, was de gemeente Haarlemmermeer in hoofdlijn georganiseerd
volgens het zogenaamde secretarie-dienstenmodel. Eenvoudig gezegd vond in dat
model, dat in de jaren tachtig nog in vele Nederlandse gemeenten werd gehan-
teerd, de beleidsontwikkeling en -advisering in belangrijke mate plaats binnen de
gemeentesecretarie, terwijl uitvoerende activiteiten geconcentreerd werden in
enkele diensten (formeel: "tak van dienst"). Dat model leidde tot diverse proble-
men, zoals een slechte interne communicatie, competentiestrijd en inefficiëntie.120



met het secretarie-dienstenmodel. In de provinciale organisatie vervulde de griffie de rol,
die bij gemeenten traditioneel werd vervuld door de secretarie. De problemen die het
functioneren van het griffie-dienstenmodel in de jaren tachtig met zich bracht, komen in
hoofdlijnen overeen met die van het secretarie-dienstenmodel (zie ook hoofdstuk VIII).

       De vrij lange voorbereidingstijd kan wellicht mede worden verklaard uit het feit,121

dat in (de top van) het ambtelijk apparaat de houding soms nogal defensief was. Vooral
binnen de secretarie zou de animo voor het verlaten van het secretarie-dienstenmodel niet
steeds even groot zijn geweest. In gemeentelijke stukken rond de reorganisatie werd ook
met regelmaat gesteld, dat geen sprake was van een duidelijk tekort schieten van het
ambtelijk apparaat, of van organisatorische calamiteiten, terwijl bezuinigingsmotieven
evenmin een rol zouden spelen.

       Ter completering volgt hier een kort "sfeerbeeld", zoals dat werd geschetst door122

diverse tijdens het onderzoek geïnterviewde personen. Het politieke bestuur in Haarlem-
mermeer had in feite tot ver in de jaren tachtig een karakter, dat werd aangeduid als "dorp-
s". Het werk in de gemeenteraad werd door veel raadsleden (en soms ook wethouders) be-
schouwd als een nevenactiviteit, waarbij vooral reagerend werd opgetreden. Initiatieven
en de voorbereiding van voorstellen waren hoofdzakelijk afkomstig van het ambtelijk
apparaat. In de gemeenteraad vond weinig "politieke discussie" plaats. Zowel de raad als
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  Hoewel problemen veelal werden verhuld, functioneerde het secretarie-diensten-
model ook in de gemeente Haarlemmermeer vrij moeizaam in het midden van de
jaren tachtig. Wel werden min of meer ad hoc enkele organisatieveranderingen
doorgevoerd en werd in 1985 een formele start gemaakt met de ontwikkeling van
een organisatievisie op langere termijn. In 1988 leidde dat tot een raadsvoorstel
waarin in hoofdlijnen de nieuwe organisatiestructuur werd geschetst.  Deze121

organisatiestructuur werd per 1 januari 1991 ingevoerd, na een verdere uitwer-
king en concretisering door een externe organisatie-adviseur. Formele doelen
daarbij waren het vergroten van de efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van
de organisatie.
  Met de reorganisatie in 1991 ontstonden, naast een Brandweer- en Ambulance-
dienst, drie "vakdiensten" en een Bestuursdienst. De taken van de Bestuursdienst
lagen op het gebied van beleidscoördinatie, middelenbeleid en bestuursondersteu-
ning. De indeling van de organisatie in vijf diensten ging gepaard met een
beperkte mate van interne verzelfstandiging, die de vorm kreeg van zelfbeheer.
De politieke sturing zou zich moeten richten op hoofdlijnen, het ambtelijk
management zou moeten werken volgens het beginsel van "compleet manage-
ment" (oftewel "integraal management", waarbij het management bevoegdheden
en verantwoordelijkheden kreeg op vakinhoudelijk gebied en tevens ten aanzien
van het beheer van het desbetreffende organisatie-onderdeel, zoals personeelsza-
ken en financiën). Tevens diende onder meer de "aanhechting" van het ambtelijk
apparaat aan het politieke bestuur te worden versterkt. Eenvoudig gezegd hield dit
laatste in, dat het ambtelijk apparaat het politieke bestuur beter diende "aan te
voelen" en meer overeenkomstig de politieke wensen diende te handelen.122



het College van B en W hielden zich nauwelijks bezig met het ontwikkelen van beleidsvi-
sies. De raad concentreerde zich hoofdzakelijk op details omtrent de uitvoering en was
sterk gericht op het volgen van ambtelijke voorstellen. Lange tijd was sprake van
"afspiegelingscolleges" van B en W en vrij brede consensus bij de besluitvorming. Sinds
begin jaren negentig deden zich in de raad diverse grotere en kleinere conflicten en
meningsverschillen voor (die in enkele gevallen gepaard gingen met het aftreden van
wethouders). Ambtelijke leidinggevenden gaven tot circa 1985 à 1990 in sterke mate
invulling en richting aan het feitelijke bestuur. Volgens dit wellicht ruw geschetste beeld,
was het gemeentelijk apparaat tot circa 1990 in het algemeen hiërarchisch van opzet en
traditioneel qua werkwijze (weinig gericht op outputs), waarbij het nemen van initiatieven
en doorvoeren van veranderingen veelal niet werd gestimuleerd.

       Eind 1990/begin 1991, toen de decentrale administraties begonnen te functioneren,123

verhuisden dozen vol onverwerkte, soms jaren oude facturen zonder een behoorlijke
toelichting van het centrale naar het decentrale niveau, zo stelde een geïnterviewde.
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  Vrijwel meteen nadat de nieuwe organisatie van start was gegaan, ontstonden er
grote en vrij langdurige problemen. Deze problemen lagen enerzijds op het
gebied van de implementatie van de nieuwe bestuurs- en managementfilosofie
("integraal management") en anderzijds op financieel-economisch gebied.
  Verscheidene leidinggevenden hadden problemen met het "integraal managen"
van hun eenheid. Bovendien waren de taken van leidinggevenden en andere
medewerkers dikwijls onvoldoende duidelijk. Mede hierdoor deden zich in de
periode vanaf 1991 vele wisselingen voor onder leidinggevenden bij de gemeente
Haarlemmermeer.
  Daarnaast waren er problemen op financieel-economisch gebied. Zowel op
centraal als decentraal niveau bestond onduidelijkheid over de te verrichten taken.
Oorzaken waren onder meer de gebrekkige overdracht van de administratie van
centraal naar decentraal niveau, het vertrek van medewerkers, het werken met
relatief veel tijdelijke krachten in de periode voorafgaand aan de reorganisatie,
onvoldoende deskundigheid van de (decentrale) financieel-economische medewer-
kers en de matige interesse en kennis op financieel-economisch gebied van diverse
leidinggevenden binnen de diensten.  Bovendien werd gelijktijdig met de forme-123

le ingangsdatum van de reorganisatie een nieuw financieel-administratief systeem
ingevoerd, waarvan de invoering onvoldoende was voorbereid. Het gebrekkige
financiële beheer leidde niet alleen tot problemen in het functioneren van het
ambtelijk apparaat. Het was mede reden voor het deels gedwongen vertrek van
verschillende leidinggevende ambtenaren. De gemeenteraad dwong ook enkele
betrokken wethouders tot vertrek.
  Hoewel gegevens over de produktie van de diverse onderdelen van de gemeen-
telijke organisatie grotendeels ontbraken, gaven diverse betrokkenen aan dat
vanwege de grote problemen die na 1990 ontstonden, de efficiëntie van de totale
organisatie gedurende enkele jaren zeker niet toenam. In het algemeen verbeterde
het functioneren van de organisatie vanaf circa 1993 à 1994.
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  Intussen werd, na de komst van een nieuwe gemeentesecretaris, in 1992 gestart
met een discussie over de in de toekomst door de gemeente Haarlemmermeer uit
te voeren taken. In de kerntakendiscussie (ktd) die hieruit voortvloeide, werd als
uitgangspunt gehanteerd dat de gemeente zich veel minder zou moeten bezig-
houden met allerlei uitvoerende taken. Het politieke bestuur (College van B en W
en gemeenteraad) zou zich meer kunnen (en moeten) richten op het maken van
afwegingen en politieke keuzes, in plaats van op allerlei vraagstukken rond de
uitvoering van taken. De gemeenteraad zou duidelijke eisen en randvoorwaarden
moeten formuleren en dienen te toetsen, of de verlangde prestaties waren gereali-
seerd. Het politieke bestuur zou zich dus moeten bezighouden met de strategie en
de kerntaken van de organisatie. Door nieuwe beleidskwesties tijdig aan de orde
te stellen en hierover goed voorbereide besluiten te nemen, zou ook de belang-
stelling van de bevolking voor de politiek kunnen toenemen.
  Omdat inmiddels met het opstellen van jaarrekeningen uit voorgaande jaren was
gebleken dat de (vermeend sterke) financiële positie van Haarlemmermeer
aanzienlijk was verslechterd, moest de kerntakendiscussie daarnaast tot bezui-
nigingen leiden. Maar als eerste doel werd gezien het versterken van de politieke
besluitvorming en sturing en de "politieke efficiëntie" (dat wil zeggen, de
concentratie van de aandacht op het maken van afwegingen en politieke keuzes).
  Na vrij systematische ambtelijke analyses van de diverse taakvelden nam de
gemeenteraad in juli 1993 een besluit over de toekomstige wijze van uitvoering
van gemeentelijke activiteiten, waarbij werd besloten bepaalde taken extern te
verzelfstandigen of stop te zetten. Overigens kwam tijdens het onderzoek naar
voren, dat bij ambtelijke leidinggevenden op voorhand een voorkeur had bestaan
voor het "op afstand" plaatsen van wat werd gezien als uitvoerende taken.
  Volgens de plannen moest de uitvoering van de kerntakendiscussie eind 1995
zijn afgesloten; dat lukte in de praktijk niet geheel. Omdat de kerntakendiscussie
zou leiden tot een beperking van de door de gemeente uit te voeren taken en het
aantal gemeentelijke ambtenaren, werd ook een besparing mogelijk geacht op
"overheadkosten" (zoals huisvesting en het aantal bij personeelszaken, financiën
en algemene coördinatie en leidinggeven betrokken ambtenaren).
  Op grond van de eerste ervaringen na de reorganisatie van 1991 werd binnen de
ambtelijke top geconcludeerd, dat de slagvaardigheid en efficiëntie van de
gemeentelijke organisatie onvoldoende verbeterden. Om de efficiëntie werkelijk
te verhogen en te komen tot overheadkosten die pasten bij de nagestreefde, kleine-
re omvang van de organisatie, werd eind 1993 een discussie gestart over de verde-
re ontwikkeling van de organisatie. Een belangrijk element hierbij was ook de
wens om als gemeente te beschikken over kwalitatief goede werknemers.
  Behalve het feit dat de organisatie niet goed functioneerde, speelde bij het
starten van het Organisatie-Ontwikkelingstraject ook een andere overweging mee.
Het werd namelijk duidelijk, dat de door het rijk voorbereide herverdeling van de
uitkeringen uit het Gemeentefonds voor Haarlemmermeer zou leiden tot een



       Per 1 januari 1997 werden wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving, op basis124

waarvan de uitkering wordt vastgesteld die gemeenten jaarlijks ontvangen uit het
Gemeentefonds (zie Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996). De nieuwe regels
betekenden voor de qua aantallen inwoners en woningen sterk groeiende gemeente Haar-
lemmermeer, dat de jaarlijkse uitkering ongeveer ƒ 125,- miljoen zou blijven bedragen.
Daarmee zou de uitkering op een termijn van enkele jaren per jaar circa ƒ 40,- miljoen
lager uitvallen, dan volgens de oude regels het geval zou zijn geweest.

       Daarbij kan worden opgemerkt dat verscheidene van deze leidinggevenden,125

vanwege de vrij frequente personeelswisselingen in de ambtelijke top, pas in de jaren na
1991 in dienst kwamen.
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sterke verslechtering van de financiële positie.  Met het Organisatie-Ontwikke-124

lingstraject (OO-traject) werd in feite een nieuwe reorganisatie gestart.
  Het OO-traject moest leiden tot een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de
gemeentelijke kerntaken. De taken, opbouw en omvang van de organisatie-
eenheden en de personele bezetting werden opnieuw vastgesteld. In tegenstelling
tot de gang van zaken bij de reorganisatie van 1991, werd het OO-traject vooral
door leidinggevenden van de eigen organisatie uitgewerkt. Zo zouden plannen
goed kunnen aansluiten bij de praktijk en zouden veel ambtenaren betrokken
worden bij de ontwikkeling ervan. Omdat veel uitvoerende taken zouden worden
uitbesteed, moesten in het kader van het OO-traject onder meer veel werknemers
worden voorbereid op een "regie-functie" en het "opdrachtgeverschap".
  Tevens werd besloten vele ondersteunende activiteiten onder te brengen in de
per 1 januari 1996 gestarte Facilitaire Dienst. In elk geval gedurende een over-
gangsperiode tot 2001, zou ten aanzien van deze Facilitaire Dienst sprake zijn van
"gedwongen winkelnering". Het OO-traject ging in enkele gevallen gepaard met
een verschuiving van beleidstaken (en de betrokken werknemers) tussen organisa-
tie-onderdelen.
  Al werd soms een periode van enige rust in de organisatie gewenst geacht, bij de
tijdens het onderzoek geïnterviewde leidinggevenden leek in het algemeen steun
te bestaan voor de in de gemeentelijke organisatie doorgevoerde veranderingen.125

Enkele geïnterviewden gaven aan, dat op lager niveau in de organisatie soms nog
vrij veel weerstand bestond tegen de diverse veranderingen in de organisatie en
de gehanteerde werkwijzen.

VII.2.2 Veranderingen in het financieel-economisch management

Met de reorganisatie van 1991 werden bij de gemeente Haarlemmermeer verschei-
dene taken op financieel-economisch gebied gedecentraliseerd naar de intern
verzelfstandigde diensten. Vanwege onder meer een onvoldoende voorbereiding
van de decentralisatie, onvoldoende deskundigheid van de betrokken medewerkers
en de introductie van een nieuw en ontoereikend financieel-administratief sys-



       Zie het afzonderlijk verschenen, uitgebreide onderzoeksverslag voor een meer126

gedetailleerde rapportage over de ontwikkelingen in het financieel-economisch manage-
ment bij de gemeente Haarlemmermeer, de dienst Openbare Werken en Milieu, Beheer
Openbare Buitenruimte en de Openbare Bibliotheek. De analyse van de ontwikkelingen in
het financieel-economisch management is mede gebaseerd op het door A.T. Beuger en
S.H. van der Brug opgestelde stagerapport Financieel-economisch management in bewe-
ging - Veranderingen op het gebied van financieel-economisch management in samenhang
met de verzelfstandigingen van organisatie-onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer,
stagerapport Economische faculteit Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, april 1996.

       Haarlemmermeer werkte in 1995 in de concernbegroting met 26 "beleidsvelden",127

die vervolgens in de dienstbegrotingen nader werden ingedeeld in ongeveer 80 "taakvel-
den" (die vervolgens binnen de diensten verder waren opgesplitst in "subtaakvelden").
Hierbij ging het om min of meer homogene beleidsterreinen (die direct konden worden
herleid tot de volgens de Comptabiliteitsvoorschriften van het rijk in de gemeentebegroting
te gebruiken indeling in functienummers). Zo werd in de begroting van de dienst OWM
voor 1995 het beleidsveld "milieu" (beleidsveld 20) opgedeeld in de taakvelden "riolering
en waterzuivering" en "milieubeheer" (volgens de Comptabiliteitsvoorschriften resp. de
functienummers 722 en 723). Deze twee taakvelden waren nog weer onderverdeeld in acht
subtaakvelden of "produkten" (rioleringen, kolken, gemalen, milieuvergunningen, onge-
diertebestrijding, e.d.; deze subtaakvelden sloten aan bij de in de Comptabiliteitsvoor-
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teem, deden zich na 1991 aanvankelijk grote problemen voor in de financieel-
economische sturing van de organisatie, zo werd al aangegeven.126

  Zowel voor wat betreft het aantal financieel-economische medewerkers als de
gemiddelde kwaliteit ervan, deden zich vooral in de periode 1991- 1993 op veel
plaatsen knelpunten voor. Medewerkers waren onvoldoende toegerust voor het
binnen de decentrale diensten op relatief zelfstandige wijze verrichten van een
breed scala aan financieel-economische taken. Vooral aanvankelijk was soms,
vanwege een ver doorgevoerde decentralisatie van de financieel-economische
functie naar de afzonderlijke sectoren binnen een dienst, sprake van een zeer
beperkte personeelsformatie in de decentrale financieel-economische afdelingen.
Dat bemoeilijkte ook de financieel-economische coördinatie binnen een dienst.
Met de reorganisatie van 1991 namen het aantal financieel-economische medewer-
kers en het gemiddelde salarisniveau ervan toe. Externe verzelfstandigingen en
het OO-traject leidden er vervolgens toe, dat het aantal financieel-economische
medewerkers weer daalde.
  De "gedwongen winkelnering" werd gehandhaafd. Het management van de
diensten kreeg vanaf 1993 wel meer financieel-economische bevoegdheden.
Aanvankelijk moest elke verschuiving tussen budgetten formeel nog plaatsvinden
via - en in de praktijk in elk geval gepaard gaan met - een begrotingswijziging
(tussentijds of bij de vaststelling van de jaarrekening). De directeuren van
diensten kregen vervolgens de bevoegdheid om tussen de subtaakvelden in de
begroting zelfstandig te schuiven met budgetten. Verschuivingen tussen de taak-
velden bleven goedkeuring door de gemeenteraad vereisen.  Budgethouders op127



schriften gehanteerde indeling in subfunctienummers).

       De planning- en controlcyclus bestaat uit elkaar opvolgende fasen, waarin diverse128

nota's en rapportages worden vervaardigd en behandeld, waarmee de financiële (en
eventueel ook de beleidsinhoudelijke) kant van de werkzaamheden van een organisatie
wordt gepland en bijgestuurd.
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het niveau van afdelings- en sectorhoofden, hadden in het algemeen de bevoegd-
heid binnen het subtaakveldniveau te schuiven tussen budgetten. Binnen bepaalde
grenzen was het de directeuren toegestaan te schuiven tussen personele en
materiële budgetten.
  In 1992 werd in de gemeentelijke nota Sterkte-zwakte analyse financiële functie
gemeente Haarlemmermeer gesignaleerd, dat de financieel-economische functie
binnen de gemeente niet in staat was om tijdig hanteerbare en juiste informatie te
leveren aan College van B en W, gemeenteraad en ambtelijk management. Het
werd dan ook nodig geacht daadwerkelijk te komen tot een goede planning- en
controlcyclus.  Vanaf 1992 werden diverse wijzigingen doorgevoerd in het bij128

de gemeente Haarlemmermeer gehanteerde financieel-economisch instrumenta-
rium. De planmatigheid en beheersbaarheid van vooral de financiële sturing
namen hierdoor toe. Zo verschenen voor de diensten afzonderlijke begrotingen en
rekeningen, naast de concernbegroting en -rekening.
  In 1993 werd de planning- en controlcyclus uitgebreid met tussentijdse rapporta-
ges. Deze rapportages werden overigens vooral gezien als een tijdrovende ver-
plichting. Naar het oordeel van betrokkenen bleek het nut ervan voor de sturing
van de eigen dienst beperkt te zijn. Bij enkele betrokkenen bestond de indruk, dat
er evenmin veel gebruik van werd gemaakt op concernniveau en door de politiek.
  Vanaf 1994 werden binnen de diensten werkplannen geïntroduceerd, die de basis
dienden te vormen voor de planning- en controlcyclus. In het algemeen werd in
de werkplannen aangegeven, welke middelen (arbeidsuren en overige middelen)
naar verwachting in het komende jaar beschikbaar zouden zijn en hoe deze
middelen verdeeld zouden worden over de subtaakvelden, respectievelijk de te
produceren produkten. Soms werd ook een indicatie gegeven van de te realiseren
produktie. 
  Ten tijde van het onderzoek werkten grote delen van de organisatie met (een
aanzet tot) een produktbegroting, die voor 1997 algemeen zou worden ingevoerd.
Van werkelijke berekening van kostprijzen was nog nauwelijks sprake. Enkele
direct betrokkenen gaven ook aan dat het weinig zin zou hebben voor alle ge-
meentelijke produkten kostprijzen te berekenen. Veel produkten zouden daarvoor
bijvoorbeeld onvoldoende concreet en te moeilijk meetbaar zijn. Vooral voor
beleidsmatige sectoren met weinig concrete activiteiten werd het minder zinvol
geacht veel aandacht te schenken aan produkten en prestaties.
  Om de zelfstandige positie te benadrukken werden per dienst bedrijfsreserves
ingevoerd, waarmee jaarlijks de door de dienst "te beïnvloeden resultaten"
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konden worden verrekend. Door zo'n in omvang beperkte financiële buffer in te
stellen, werden de gevolgen van efficiënt of inefficiënt handelen, in elk geval ten
dele, direct zichtbaar binnen een dienst, omdat ze niet meer volledig werden
opgenomen in de algemene middelen van de gemeente.
  Samenvattend kan worden gesteld, dat in Haarlemmermeer diverse initiatieven
werden genomen ter versterking van de financieel-economisch sturing en beheer-
sing. De nadruk lag vooral bij de financiële beheersing van de organisatie, waar-
schijnlijk mede vanwege de vrij moeilijke financiële positie waarin Haarlemmer-
meer verkeerde. Voor produkten en prestaties bestond formeel weliswaar aanzien-
lijke aandacht, maar bij sommige betrokkenen was het enthousiasme voor bijvoor-
beeld produktbegrotingen gering. Ook het feitelijke gebruik van de opgestelde
rapportages was beperkt.
  Opgemerkt kan nog worden, dat de aandacht voor de kwaliteit van de gemeen-
telijke dienstverlening vanaf circa 1994 à 1995 toenam. Zo werden bij sommige
organisatie-onderdelen regelingen ingevoerd om de aantallen klachten van burgers
formeel te registreren. In enquêtes onder burgers (zogenaamde Omnibuson-
derzoeken) werd regelmatig gevraagd naar een oordeel over bepaalde gemeentelij-
ke activiteiten. Hoewel niet direct samenhangend met de financieel-economische
sturing, kan er daarnaast op worden gewezen, dat over 1995 voor het eerst een
sociaal jaarverslag verscheen, terwijl werd begonnen met het ontwikkelen van
instrumenten om de personeelsinzet beter te sturen (aan te duiden als "planning en
control op personeelsgebied").

VII.2.3 Ter afsluiting

In deze paragraaf werd een beknopte schets gegeven van enkele algemene ontwik-
kelingen bij de gemeente Haarlemmermeer. In de volgende paragrafen komen
achtereenvolgens de verzelfstandigingen aan de orde van de dienst Openbare
Werken en Milieu, het Beheer Openbare Buitenruimte en de Openbare Biblio-
theek.

VII.3 De interne verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu

VII.3.1 Inleiding

Eén van de diensten die werd gevormd bij de reorganisatie van de gemeente
Haarlemmermeer in 1991, was de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM).
Vóór 1991 bestond er al een dienst Openbare Werken (OW). Het belangrijkste
verschil in de taken van OWM en OW betrof de toevoeging van diverse milieu-
activiteiten aan de dienst OWM. De taken op milieugebied werden per 1 januari
1996 overgeheveld naar een ander onderdeel van de gemeentelijke organisatie,
waarbij de naam van de dienst OWM weer veranderde in Openbare Werken
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(OW). In deze paragraaf wordt de aandacht vooral gericht op de interne
verzelfstandiging van OWM in 1991 en de effecten ervan. De interne verzelf-
standiging van OWM zou aangeduid kunnen worden als een (gematigde) vorm
van zelfbeheer.
  Er is gekozen voor onderzoek bij de dienst OWM, omdat het hier ging om een
organisatie-onderdeel met relatief veel concrete en goed meetbare activiteiten en
produkten. Daardoor zou het wellicht mogelijk zijn, een beeld te krijgen van de
effecten van de reorganisatie op bijvoorbeeld de efficiëntie. Daarnaast speelde bij
de keuze voor OWM mee dat enkele onderdelen van deze dienst extern werden
verzelfstandigd, waaronder het Beheer Openbare Buitenruimte, dat in paragraaf
VII.4 aan de orde komt. Door onderzoek bij OWM zou het mogelijk zijn, een
beeld te verkrijgen van het Beheer Openbare Buitenruimte in verschillende stadia
van verzelfstandiging.
  In paragraaf VII.3.2 komen de activiteiten, het functioneren en de verzelfstan-
diging van OWM aan de orde. In paragraaf VII.3.3 wordt ingegaan op de
gevolgen van de interne verzelfstandiging op de produktie, het personeelsbestand,
de kosten en de efficiëntie van OWM. In paragraaf VII.3.4 worden de verande-
ringen in het financieel-economisch management van OWM geschetst. Deze
veranderingen komen uiteraard voor een deel overeen met de veranderingen in
het financieel-economisch management binnen de gehele gemeentelijke organisati-
e, waarvan de dienst OWM na 1991 deel bleef uitmaken. In paragraaf VII.3.5
worden de ontwikkelingen bij OWM geplaatst tegenover de in hoofdstuk III op
basis van de neo-institutionele economische theorie ontwikkelde stellingen en
hypothesen.

VII.3.2 Het ontstaan, de activiteiten en het functioneren van OWM

In 1987 werd een reorganisatie van de dienst OW afgesloten, waarmee de
organisatiestructuur tot 1991 werd vastgelegd. Met de reorganisatie van 1986/
1987 werd onder meer een versterking van het algemene management van de
dienst beoogd, waarbij het managementteam vooral een coördinerende taak diende
te vervullen. Het College van B en W wilde met de reorganisatie van OW van
1986/1987 geleidelijk komen tot een zekere mate van zelfbeheer. Mede met het
oog daarop werd de functie van controller (annex bedrijfseconomisch adjunct-
directeur) gecreëerd.
  In de praktijk namen de efficiëntie en effectiviteit van OW niet of vrijwel niet
toe na de reorganisatie van 1986/1987. Door het ontbreken van een goede
planning, vond binnen de dienst ook geen toetsing van de gerealiseerde output
plaats. De dienst functioneerde intern nogal bureaucratisch, terwijl er ten opzichte
van de secretarie soms sprake bleef van "dubbel werk". De managers van de
hoofdafdelingen waarin OW was opgesplitst, richtten zich hoofdzakelijk op hun
eigen sectorbelangen; er was weinig aandacht voor algemene dienstbelangen.
Afdelingen bleven sterk autonoom functioneren. De onderlinge communicatie



       Vanwege de in het kader van de kerntakendiscussie voorgenomen externe verzelf-129

standigingen, werden vanaf 1993/1994 bij vertrek van werknemers diverse tot de formatie
behorende plaatsen niet meer vervuld, of vervuld door tijdelijke krachten.
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tussen leidinggevenden verslechterde na de reorganisatie. In sommige gevallen
raakten de interne verhoudingen vertroebeld.
  Mede door de gebrekkige sturing en een toenemende werkdruk, vooral op lager
niveau in de organisatie, verslechterde de werksfeer binnen de dienst. Vanuit het
College van B en W werd niet gereageerd op signalen die vanuit de dienst, onder
meer door de medezeggenschapscommissie, werden gegeven over de problemati-
sche gang van zaken. Overigens bleef de dienst naar buiten toe - in elk geval op
het oog - redelijk functioneren, onder meer doordat veel van de uitvoerende
werkzaamheden werden uitbesteed aan particuliere bedrijven. 
  De dienst OW telde in 1990 in totaal circa 275 formatieplaatsen. In de periode
1991-1995 schommelde dit aantal bij OWM tussen de 360 tot 380.129

  Met de reorganisatie van 1991 werden beleidsmatige milieutaken (afvalstoffen-
en overig milieubeleid, e.d.) toegevoegd aan de dienst Openbare Werken en zo
ontstond de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM). De dienst werd opge-
deeld in vier sectoren, die waren onderverdeeld in afdelingen. Daarnaast kende
OWM drie stafafdelingen.
  Elke sector had een eigen bedrijfsbureau, waar diverse financieel-economische
activiteiten werden verricht, met name op het gebied van het financiële beheer.
Het ging om activiteiten als het budgetbeheer, voeren van de administratie,
opstellen van financieel-economische rapportages en leveren van bijdragen aan de
opstelling van de begroting. De stafafdeling Financieel Economische Zaken en
Control droeg onder meer de zorg voor coördinatie en afstemming tussen de
sectoren binnen de dienst, interne controle, het opstellen van begrotingen, tussen-
tijdse rapportages en jaarrekeningen voor de gehele dienst, kasbeheer en het
opstellen van raadsvoorstellen.
  Afgezien van de beleidsmatige taken op milieugebied die in 1991 werden
toegevoegd, bleef OWM vooral gericht op uitvoerende werkzaamheden. Bij deze
taken ging het om onder meer beheer en aanleg van groenvoorzieningen, water-
en wegenbouw, gronduitgifte, onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen
en voertuigen, reiniging (straatvegen, huisvuil ophalen, e.d.), uitwerking van
plannen voor de aanleg van wegen en woonwijken, landmeten en beheer van
gemeentelijke eigendommen. Een groot deel van deze uitvoerende activiteiten
werd uitbesteed aan externe bedrijven, waarbij de rol van OWM zich beperkte tot
de voorbereiding en het houden van toezicht op de uitvoering. Het totale begrote
budget van OWM bedroeg voor 1995 bijna ƒ 122 miljoen (waarvan ruim ƒ 68
afkomstig was uit de algemene middelen van de gemeente Haarlemmermeer;
daarnaast waren er inkomsten uit bijvoorbeeld leges, parkeermeters, bijdragen
van derden en subsidies van rijk en provincie voor bepaalde projecten). De appa-



       In een pps werken een overheidsorganisatie en een particuliere organisatie op een130

bepaald gebied samen. Zie voor de pps openbare buitenruimte paragraaf VII.4.

       Hoewel de naamgeving (en taken) na 1990 enkele keren enigszins veranderden,131

wordt hier voor de dienst OWM verder steeds gesproken over de afdeling Financieel-
Economische Zaken (FEZ). Met de "centrale afdeling Financiën" worden de financieel-
economische activiteiten op het niveau van de secretarie/het concern aangeduid.

       Hiervan waren er per 1 januari 1996 circa 160 daadwerkelijk bezet.132
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raatskosten van OWM, dat wil zeggen de binnen OWM zelf gemaakte kosten,
bedroegen in 1995 ruim ƒ 37 miljoen (zie ook bijlage VII.B).
  De kerntakendiscussie betekende voor OWM onder meer, dat verschillende
taken extern werden verzelfstandigd. Ten tijde van het onderzoek werden enkele
relatief omvangrijke externe verzelfstandigingen voorbereid, te weten die van de
reiniging (huisvuil ophalen) en het Beheer Openbare Buitenruimte. Met deze twee
verzelfstandigingen waren in totaal circa 160 volledige arbeidsplaatsen (fte)
gemoeid. De medewerkers en het materieel op het gebied van het beheer openbare
buitenruimte, waarop in paragraaf VII.4 nader wordt ingegaan, zouden met de
door hen verrichte werkzaamheden worden ondergebracht in een zogenaamde
publiek private samenwerkingsorganisatie (pps).130

  Ook het Organisatie-Ontwikkelingstraject (OO-traject) had consequenties voor
OWM. Per 1 januari 1996 vielen de beleidsmatige taken op milieugebied weg. De
samenvoeging van de bedrijfsbureaus en de afdeling Financieel-Economische
Zaken en Control kan ook worden gezien als een onderdeel van het OO-traject.131

Dat geldt eveneens voor de in het najaar van 1995 ontwikkelde plannen omtrent
de toekomstige rol van de stafsector Financieel-Economische Zaken.
  Het OO-traject betekende dat de door externe verzelfstandigingen en het
vervallen van de milieutaken sterk in omvang krimpende dienst OWM per 1
januari 1996 werd ingedeeld in een drietal nieuwe sectoren, waarbij de naam van
de dienst weer veranderde in Openbare Werken (OW). Exclusief de volgens de
(bijgestelde) plannen alsnog extern te verzelfstandigen activiteiten, zoals Beheer
Openbare Buitenruimte en de reiniging, bedroeg het aantal fte bij de dienst OW
begin 1996 bijna 200.132

  De reorganisatie van 1991 ging in de gehele gemeente Haarlemmermeer gepaard
met moeilijkheden in het algemene functioneren van de organisatie en in het
bijzonder bij het financiële beheer. In vergelijking tot de rest van de gemeentelij-
ke organisatie waren de problemen bij OWM veelal extra groot, aldus diverse
geïnterviewden. Daarbij ging het om zowel het algemene functioneren van de
dienst, als om het financieel-economische beheer.
  De met de reorganisatie van 1991 beoogde vergroting van de zelfstandigheid en
het initiatief van ambtelijke medewerkers, kwamen binnen OWM nauwelijks van
de grond. De sturing van de dienst bleef sterk hiërarchisch van aard. Ook vanaf
1991 was bij OWM veelal geen sprake van planmatig handelen en goed inzicht in
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de te beheren arealen en te verrichten werkzaamheden. Vooral onderhoudswerk
werd dikwijls min of meer op ad hoc-basis verricht, vooral voorzover het ging om
de "grijze infrastructuur", zoals wegen en fietspaden. Tot 1995 werd niet formeel
gerapporteerd over de ontwikkeling van de gerealiseerde produktie; gegevens
hierover ontbraken ook grotendeels. Registratie van de besteding van arbeidsuren
("tijdschrijven") diende slechts ter bepaling van de aantallen "produktieve uren".
De gegevens werden niet in verband gebracht met de activiteiten en produktie.
  Tussen het College van B en W en OWM werden nauwelijks zakelijke afspraken
gemaakt omtrent het beheer van de dienst en nog minder over de te realiseren
prestaties. De "afrekening" van het management van OWM beperkte zich in het
algemeen tot de vraag, of de beschikbare budgetten niet waren overschreden.
Mede in verband met de voorbereiding van een eerste produktbegroting voor
1996, nam vanaf 1995 de aandacht voor de prestaties van OWM toe.
  De financiële beheersing van de organisatie leverde vanaf 1991 problemen op
(de administratie werd niet goed bijgehouden, er was bij de leiding onvoldoende
interesse in en informatie over financieel-economisch zaken, e.d.). Het gebrek-
kige financiële beheer was mede een gevolg van het op sectorniveau verrichten
van diverse beheersactiviteiten, waarbij elke sector de administratie gedeeltelijk
naar eigen inzicht had ingericht. De onderlinge afstemming binnen de dienst en
de consolidatie van gegevens gingen daardoor regelmatig gepaard met problemen.
De financieel-economische informatievoorziening binnen de dienst was zwak
ontwikkeld. Er bestond in de periode 1991-1994 nauwelijks aandacht voor
bijvoorbeeld kostenbewaking per produkt of project en nacalculatie van projecten.
  Veel van de budgethouders binnen OWM hadden weinig kennis van en interesse
in financiële zaken, terwijl de kwaliteit van de financieel-economische medewer-
kers binnen de dienst in diverse gevallen tekort schoot. Ook de algemene leiding
en coördinatie van de dienst bleven vrij zwak, mede door enkele directiewisse-
lingen. Managers richtten zich vooral op de eigen sectorbelangen. De problemen
met het financiële beheer van OWM hadden personele consequenties voor enkele
leidinggevende ambtenaren en een wethouder.
  In het kader van het OO-traject werden nieuwe initiatieven genomen om het
functioneren van OWM te verbeteren. In 1996 werden diverse algemene en
financieel-economische leidinggevenden aangesteld. Ter versterking van het
beheer werden per 1 januari 1995 de bedrijfsbureaus en de stafafdeling Financieel
Economische Zaken en Control samengevoegd tot één stafafdeling Financieel-
Economische Zaken (FEZ).
  Daarnaast werd verbetering van de kwaliteit van medewerkers nodig gevonden,
binnen de gehele dienst, maar met name binnen FEZ. Daarbij werden "algemene
en sociale vaardigheden" van groot belang geacht, zoals een klantgerichte en
zakelijke houding, stelling durven nemen en actief meedenken met de interne
afnemers van de FEZ-produkten. In hoeverre de initiatieven in het kader van het
OO-traject werkelijk zouden leiden tot het verwachte, betere functioneren van
OWM, kon ten tijde van het onderzoek nog niet worden vastgesteld. 
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  Het is van belang er hier op te wijzen, dat ondanks allerlei coördinatie- en
sturingsproblemen binnen de dienst als geheel, de output van diverse onderdelen
van OWM ook in de periode vanaf 1991 min of meer op peil bleef. Bij bijvoor-
beeld de milieu-activiteiten kwamen ook geen grote problemen naar voren. Wel
werd geconstateerd dat OWM weinig efficiënt werkte en dat veel externe deskun-
digen en interim-medewerkers moesten worden ingeschakeld, waardoor de kosten
van de organisatie relatief hoog waren.

VII.3.3 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de
periode 1990-1995

VII.3.3.1 Inleiding

Met de reorganisatie van 1991 en ook met het OO-traject, werd een verhoging
van de efficiëntie van de gemeentelijke organisatie beoogd. In deze paragraaf
wordt, voorzover mogelijk op basis van de beschikbare gegevens, een nader beeld
geschetst van de ontwikkeling van de efficiëntie van OWM. Daarbij kan worden
opgemerkt, dat voor het onderzoek nauwelijks gegevens beschikbaar waren over
de produktie van OWM.
  In de paragrafen VII.3.4.2 t/m VII.3.4.4 komen achtereenvolgens de ontwik-
keling van de produktie, de personeels- en overige kosten en de verhouding tussen
de aantallen directe en indirecte medewerkers aan de orde. Deze ontwikkelingen
worden in paragraaf VII.3.4.6 samengevat en afgesloten met enkele conclusies.

VII.3.3.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Bij de dienst OWM werd tot en met 1994 nauwelijks gerapporteerd over de
verrichte activiteiten en de gerealiseerde produktie, zo kwam al naar voren.
Wellicht werden op lager niveau in de organisatie op eigen initiatief bepaalde
gegevens verzameld, maar deze bereikten in het algemeen niet in de vorm van
reguliere rapportages het centrale niveau en de directie van OWM.



       Ook de gegevens over 1995 en in de als proef opgestelde produktbegroting voor133

1996, waren nog verre van compleet. De tijdens het onderzoek in voorbereiding zijnde
produktbegroting voor 1997, zou wellicht meer informatie gaan bevatten over de te
realiseren produkten en prestaties. Voorzover te overzien, zouden in die begroting
nauwelijks prestatiegegevens over voorgaande jaren worden vermeld.

180

Tabel VII.1 Globale aanduiding van arealen en activiteiten van de
dienst OWM; 1995

voorziening/activiteit meeteenheid aantal

verharde wegen en fietspaden   m² 3,7 miljoen

  waarvan: asfalt rijbanen   m² 1,85 miljoen

riolering   km 400

verharde voetpaden   m² 1,4 miljoen

beweegbare bruggen   stuks 8

lichtmasten/straatverlichting   stuks 22.000

grasvelden/plantsoen   m² 2,01 miljoen

bomen   stuks 40.200

wegbermen   m² 1 miljoen

aanvragen vergunning geluidshinder   stuks 70

aanvragen Afvalstoffenverordening   stuks 130

aanvragen bouwvergunning   stuks 1.390

aanvragen vergunning Wet milieubeheer   stuks 175

inzameling huisvuil   tonnen onbekend
Bron: stafsector FEZ dienst OW; Begroting 1996 Dienst Openbare Werken en Milieu

Tijdens het onderzoek bleek dat het niet mogelijk was zinvolle gegevens te
verkrijgen over de jaren vóór 1995. Tabel VII.1 bevat enkele gegevens die een
indruk geven van de te onderhouden arealen en de activiteiten van OWM in 1995.
Omdat het in tabel VII.1 slechts gaat om gegevens voor één jaar, verschaffen deze
gegevens geen inzicht in de ontwikkeling van de produktie in de loop van de
tijd.133

  Welke werkzaamheden de OW in 1995 precies verrichte ten aanzien van de
diverse in tabel VII.1 genoemde voorzieningen, zoals wegen, bruggen en grasvel-
den, was bij de dienst niet bekend. Duidelijk zal echter zijn, dat bijvoorbeeld niet
elk jaar aan elke m² in beheer zijnd wegdek ook daadwerkelijk onderhoudswerk
werd verricht.
  Nader overleg met enkele betrokkenen leidde er ook niet toe dat bruikbare,
concrete gegevens beschikbaar kwamen over de produktie-ontwikkeling, of



       Omdat het ging om mondelinge informatie zouden, wellicht meer dan bij in134

rapportages vastgelegde informatie, subjectieve elementen een rol kunnen spelen.
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onderdelen van de produktie. Wel waren er enkele aanwijzingen omtrent de
activiteiten en produktie van meer kwalitatieve of indirecte aard. In diverse inter-
views werd door betrokkenen aangegeven, dat de economische efficiëntie van
OWM sinds 1991 zeker niet was toegenomen. Mede gezien de langdurige proble-
men bij OWM, achtten enkele geïnterviewden enige daling van de efficiëntie
waarschijnlijk. In het algemeen deed zich in de beschouwde periode op de diverse
werkterreinen van OWM geen structurele, sterke groei voor. De terugval in
opdrachten voor OWM in 1993 (vanwege een daling in de werkzaamheden voor
het Grondbedrijf van de gemeente) en de ermee verbonden problemen met de
dekking van de (indirecte) kosten van de dienst, duiden op tenminste een tijdelijke
daling van de produktie.
  Dergelijke mondelinge, kwalitatieve en indirecte informatie, zou in feite slechts
gehanteerd moeten worden als aanvulling van het op basis van cijfermatige
informatie verkregen beeld.  Bij gebrek aan concrete gegevens over de134

produktie-ontwikkeling moet hier worden volstaan met deze informatie, die leidt
tot de voorzichtige conclusie, dat de produktie-omvang van OWM in de periode
1991-1995 ongeveer gelijkbleef, of misschien licht daalde.

VII.3.3.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Zoals al werd aangegeven, kwam de dienst OWM qua taken en formatieplaatsen
niet overeen met de tot 1991 (en vanaf 1996) bestaande dienst OW. De gegevens
voor de dienst OW blijven hier dan ook buiten beschouwing.
  Het aantal formatieplaatsen van OWM nam, uitgedrukt in volledige arbeids-
plaatsen (fte's), toe van 296 in 1991 tot 401 in 1994, om vervolgens ten gevolge
van onder meer bezuinigingen en het OO-traject te dalen tot 373 in 1995 (begro-
tingsgegevens). Omdat de gegevens voor 1991 nog niet alle medewerkers en taken
omvatten die terechtkwamen bij de nieuwe dienst OWM, was de werkelijke groei
in de periode 1991-1994 minder groot dan wordt gesuggereerd door deze gege-
vens omtrent de fte's. Vanwege de kerntakendiscussie werden vooral vanaf 1993
verscheidene vrijkomende formatieplaatsen niet opnieuw bezet, of slechts op tijde-
lijke basis vervuld (zie ook de post "personeel van derden" in tabel VII.2).
  In tabel VII.2 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de appa-
raatskosten van OWM in de periode 1991-1995. De jaarlijkse, nominale bedragen
zijn daarbij herberekend op basis van het prijspeil voor 1991. De oorspronkelijke,
nominale bedragen zijn vermeld in bijlage VII.B, tabel  VII.B.1. De totale
apparaatskosten van OWM namen toe van ƒ 26,6 miljoen in 1991 tot ƒ 34,8



       De nominale kostenbedragen, zoals vermeld in bijlage VII.B, zijn omgerekend tot135

reële bedragen op basis van het prijspeil 1991=100. Bij deze omrekening is weer gebruik
gemaakt van twee indexcijfers van het CBS, te weten het prijsindexcijfer voor de materiële
overheidsconsumptie - onderdeel algemeen bestuur en het indexcijfer voor de ontwikkeling
van de regelings- of cao-lonen per week/maand in de sector overheid - onderdeel openbaar
bestuur, etc. Na herberekening ontstond op basis van 1991=100 de volgende reeks voor
het prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie: 1991=100; 1992=101,8; 1993=1-
03,8; 1994=105,4; 1995= 108,4. Op basis van 1991=100 werd de reeks indexcijfers
voor de loonontwikkeling: 1991=100; 1992=103,0; 1993=105,9; 1994=106,5;
1995=107,7. De indexcijfers voor de loonontwikkeling zijn gehanteerd bij de herbereke-
ning van de post "salarissen en sociale lasten", terwijl de overige kostensoorten (incl.
personeel van derden) zijn herberekend op basis van het indexcijfer voor de materiële
overheidsconsumptie.
  De in tabel VII.2 gegeven bedragen hebben een enigszins globaal karakter, omdat in
werkelijkheid de loon- en prijsontwikkeling per produkt en per deelsector binnen de
overheid iets uiteenloopt (vooral sinds de introductie van loononderhandelingen per
deelsector binnen de overheid, in 1993, konden bijvoorbeeld enige verschillen optreden
in de sectorale loonontwikkelingen). Daarnaast moet erop worden gewezen, dat in de hier
gepresenteerde indexcijfers geen rekening is gehouden met incidentele loonontwikkelin-
gen, zoals jaarlijkse periodieken. Zou rekening worden gehouden met een jaarlijkse
incidentele loonstijging van 0,75%, dan bedroeg de ontwikkeling van het gecombineerde
indexcijfer voor de algemene loonontwikkeling volgens het CBS en de incidentele loonstij-
ging: 1991= 100; 1992 = 103,8; 1993 = 107,4; 1994 = 108,8; 1995 = 110,8.
  De 0,75% is gebaseerd op de jaarlijkse financiële ruimte die ministeries kregen voor de
incidentele loonontwikkeling. Voor provincies en gemeenten maakte de vergoeding
voor incidentele loonstijgingen sinds 1995 deel uit van de totale (toename van de) uitkering
uit het Provincie- of Gemeentefonds. Hoewel het precieze percentage per gemeen-
te/provincie niet zonder meer is te bepalen, lag in de praktijk de vergoeding die via
Provincie- en Gemeentefonds werd gegeven voor incidentele loonstijgingen, waarschijnlijk
al sinds 1992 onder de 0,75% per jaar. Incidentele loonstijgingen die de door het rijk
gegeven jaarlijkse vergoeding te boven gingen, kwamen volledig voor rekening van de
desbetreffende ministeries, provincies en gemeenten. Dat leidde bijvoorbeeld tot een
toename van de (reële) personeelskosten in het totale budget van de betreffende instanties.
Eventueel konden de niet door het rijk vergoede incidentele loonstijgingen worden
opgevangen door bijvoorbeeld een toename van de inkomsten uit andere bronnen, of
verhoging van de efficiëntie en/of inkrimping van de personeelsformatie. Zie ook voetnoot
103.
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miljoen in 1995 (alle bedragen op basis van prijspeil 1991 = 100; rekeninggege-
vens).135
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Tabel VII.2 Ontwikkeling in enkele kostencategorieën en totale appa-
raatskosten bij de dienst OWM in de periode 1991-1995; op
basis prijspeil 1991; alle bedragen x ƒ 1 miljoen*)

1991 1992 1993 1994 1995

salarissen en sociale lasten 19,7 21,3 23,3 22,7 22,6

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

- totaal interne en externe personeelskosten**) 20,5 22,0 24,0 25,7 27,6

rente en afschrijving  2,1  2,3  2,4  2,4  2,1

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  4,1  3,6  6,1  4,4

overige vermogensoverdrachten  0  0  0,1  0  0

- totaal apparaatskosten 26,6 28,7 30,3 34,5 34,8
Bron: administratie dienst OWM/OW gemeente Haarlemmermeer
*) Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de economische kostencategorieën reserveringen,

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

diensten.

Uit de in tabel VII.2 vermelde gegevens blijkt, dat de totale apparaatskosten van
de dienst OWM in de periode 1991-1995 reëel gezien stegen met ruim 30%.
Daarbij moet erop worden gewezen dat vooral in 1994 en 1995 veel, relatief
dure, uitzendkrachten werden aangetrokken, waarmee vrijgevallen formatie-
plaatsen tijdelijk werden vervuld (zie de post personeel van derden in tabel
VII.2). Als voor 1994 en 1995 wordt uitgegaan van bedragen voor personeel van
derden die overeenkomen met die voor de jaren 1991-1993, dan waren de totale
apparaatskosten in 1995 toch bijna 15% hoger dan in 1991.
  In de totale materiële uitgavenposten deden zich van jaar tot jaar schommelingen
voor, maar van een consequente stijging was geen sprake. De post overige
goederen en diensten omvatte sterk uiteenlopende kostencategorieën, zoals
kantoorbehoeften, kosten van onderhoud van gebouwen, vergoedingen van reis-
en studiekosten en de kosten van accountants en andere externe adviseurs (incl.
interim-management). De kosten van bijvoorbeeld interim management en andere
externe adviseurs lagen in 1994 op een relatief hoog niveau, te weten ruim ƒ 2,1
miljoen, waarvan een klein deel voortvloeide uit reguliere accountantscontrole.
Daarnaast lagen in 1994 en 1995 ook de vergoedingen van studiekosten op een
relatief hoog niveau, namelijk meer dan ƒ 500.000,-. Deze kosten hingen mede
samen met het streven het functioneren van OWM te verbeteren (inclusief de
kosten van de in het kader van het Organisatie-Ontwikkelingstraject ondernomen
activiteiten ter verbetering van het functioneren).



       Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat bijvoorbeeld de arealen aan straten,136

plantsoenen, woningen en andere gebouwen in een groeiende gemeente als Haarlemmer-
meer van jaar tot jaar toenamen, wat kan hebben geleid tot een geleidelijke, structurele
toename in apparaatskosten in verband met bijvoorbeeld onderhoud van straten en
plantsoenen.

       Uitgaande van de algemene, door het CBS berekende salarisstijging plus 0,75%137

incidenteel per jaar, bedroeg voor 1995 het indexcijfer voor de loonontwikkeling 110,8
(1991 = 100). Op basis van dat indexcijfer zouden de reële salarissen en sociale lasten in
1995 circa ƒ 22,0 miljoen hebben bedragen (in plaats van de in tabel VII.2 vermelde
ƒ 22,6 miljoen). De totale apparaatskosten voor 1995 kwamen daarmee dan op ongeveer
ƒ 34,2 miljoen. Een dergelijke correctie leidt niet tot een wezenlijk ander beeld van de
kostenontwikkeling bij de dienst OWM/OW.
  Opgemerkt kan nog worden dat, voorzover vast te stellen, gemiddeld genomen in de
periode 1991-1995 de werkelijke incidentele salarisverhoging bij de gemeente Haarlem-
mermeer gemiddeld ruim boven de 1,5% per jaar lag. Het verschil tussen de feitelijke
stijging en de 0,75% blijft hier buiten beschouwing, omdat het hiermee gemoeide bedrag
niet (meer) werd vergoed via bijvoorbeeld de uitkering uit het Gemeentefonds en dus
terugverdiend had moeten worden via een hogere arbeidsproduktiviteit. Voorzover
dat niet het geval was, ging de hogere loonstijging ten koste van de efficiëntie.
  In hoeverre de ontwikkeling van de post incidenteel beheersbaar was voor het manage-
ment van een bepaalde organisatie-eenheid, staat niet vast. Uiteindelijk bestond vooral op
centraal (politiek) niveau de mogelijkheid om de ruimte (en het beleid) voor incidentele
loonstijgingen te beïnvloeden. Vastgesteld kan worden dat een incidentele loonstijging die
de 0,75% te boven ging, het effect teniet kon doen van bijvoorbeeld de binnen een
bepaalde dienst gerealiseerde personeelsreductie en/of stijging van de produktiviteit.
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  Ter bepaling van de ontwikkeling van de efficiëntie van de dienst OWM, zouden
de apparaatskosten in tabel VII.2 gerelateerd moeten worden aan gegevens
omtrent de ontwikkeling van de produktie. Op basis van de oordelen van enkele
betrokkenen werd voorzichtig geconcludeerd, dat de produktie waarschijnlijk
ongeveer gelijkbleef, of misschien licht daalde. De apparaatskosten van OWM
namen in de periode 1991-1995 waarschijnlijk flink toe, ook als rekening wordt
gehouden met het incidentele karakter van sommige kostenposten.  Dit beeld136

verandert niet wezenlijk, als de nominale jaarlijkse salarissen en sociale lasten
worden herberekend op basis van de algemene jaarlijkse salarisstijging plus
0,75% incidenteel.  Hoewel het niet mogelijk is een concreet beeld te bepalen,137

duiden de ongeveer gelijkblijvende produktie en de toename in de apparaatskosten
op een daling van de efficiëntie van OWM in de periode 1991-1995. Gezien de
beperkte gegevens kan deze conclusie uiteraard slechts met grote voorzichtigheid
worden gepresenteerd.
  Gezien het ontbreken van produktiegegevens, zijn ook geen duidelijke uit-
spraken te doen omtrent de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit bij OWM.
Wel kan worden vastgesteld, dat de personeelskosten toenamen in de periode
1991-1995. Ervan uitgaande dat de produktie ongeveer gelijk bleef, kan worden



       Als produktieve uren werden gezien de uren dat een medewerker aanwezig was en138

die dus besteed konden worden aan diverse werkzaamheden (de niet-produktieve uren
omvatten afwezigheid wegens vakantie, ziekte, e.d.). De produktieve uren werden vervol-
gens onderverdeeld in direct en indirect produktieve uren.

       Bij het begrote percentage indirecte uren van 24,5 waren het ophalen van huisvuil139

en het beheer openbare buitenruimte al niet meer beschouwd als onderdelen van OWM.
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vermoed dat de arbeidsproduktiviteit bij OWM terugliep in de periode 1991-
1995.

VII.3.3.4 De verhouding tussen de aantallen direct en indirect personeel

Een indruk van de verhouding tussen direct en indirect personeel kon bij OWM
worden verkregen op basis van de tijdregistratie. De tijdregistratie vond bij OWM
vooral plaats om in de loop van het jaar te kunnen nagaan, of het aantal produk-
tieve uren zich ontwikkelde conform het begrote aantal.
  Op basis van de beperkt beschikbare gegevens berekende een externe adviseur
in 1994 de verhouding tussen de direct en indirect produktieve uren binnen
OWM.  Vastgesteld werd dat in 1992 het aantal indirect produktieve uren 25%138

bedroeg van het totale aantal produktieve uren binnen de dienst; voor 1993 was
dat 26,5 %. De externe adviseur schatte dat vanwege het verdwijnen van uitvoe-
rende taken in het kader van de kerntakendiscussie, het percentage indirecte uren
in 1996 op circa 37 zou liggen, als niet werd ingegrepen. Een percentage indirect
produktieve uren van circa 25, werd door het externe adviesbureau gezien als
acceptabel voor een organisatie als OWM.
  Mede naar aanleiding van het rapport van de externe adviseur, werden binnen
OWM maatregelen genomen om het aantal indirecte medewerkers te beperken.
Voor de begroting 1996 kwam het percentage indirecte uren uit op 24,5%. Bij
realisatie van dat percentage zou dus sprake zijn van een lichte daling ten opzichte
van 1992 en 1993 en van een sterke ombuiging ten opzichte van de schatting,
zoals de externe adviseur die in 1994 formuleerde indien geen maatregelen
zouden worden genomen.139

VII.3.3.5 Ter afsluiting

Het streven naar vergroting van de efficiëntie en de effectiviteit was een belang-
rijk uitgangspunt bij de reorganisatie van de gemeente Haarlemmermeer in 1991.
Deze reorganisatie ging gepaard met een zekere mate van interne verzelfstandi-
ging van de toen ontstane diensten.



       Zie het afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag voor een uitgebreidere rapporta-140

ge over de ontwikkelingen in het financieel en economisch management bij OWM.
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  Bij de dienst OW vond ook in 1986/1987 al een reorganisatie plaats, die in feite
al een aanzet tot interne verzelfstandiging inhield. De reorganisatie leidde "tot een
dienst waarin sprake is van verminderde motivatie en betrokkenheid van mede-
werkers bij elkaar en bij het functioneren van de dienst." (Prins, 1990, p. 14). De
(verdere) interne verzelfstandiging bij de reorganisatie van 1991 leidde lange tijd
evenmin tot een beter functionerende dienst OWM. De sturing en coördinatie van
de dienst bleef moeizaam verlopen. De financieel-economische informatievoorzie-
ning in de richting van het management was gebrekkig. Vooral op het gebied van
de financieel-economische sturing deden zich gedurende enkele jaren problemen
voor.
  Omdat gegevens over de activiteiten en de produktie ontbraken, kunnen geen
goed onderbouwde conclusies worden getrokken omtrent de ontwikkeling van de
efficiëntie van de dienst OWM in de periode 1991-1995. Op basis de beschikbare
gegevens over de apparaatskosten en de oordelen van enkele betrokkenen omtrent
de ontwikkeling van de produktie, zou echter voorzichtig geconcludeerd kunnen
worden dat de efficiëntie en de arbeidsproduktiviteit van de dienst OWM
waarschijnlijk enigszins daalden in de periode 1991-1995.
  In deze paragraaf werd al kort ingegaan op de problemen die zich voordeden in
de financieel-economische sturing van OWM, alsmede op de in 1994 en 1995
ondernomen pogingen om te komen tot een bedrijfsmatiger en zakelijker functio-
nerende organisatie. In paragraaf VII.5 wordt een nadere schets gegeven van de
veranderingen in de financieel-economische sturing van OWM in de periode
1991-1995.

VII.3.4 Veranderingen in het financieel-economisch management

VII.3.4.1 Inleiding

In samenhang met de reorganisatie van 1991, deden zich bij de dienst OWM
diverse veranderingen voor in de financieel-economische sturing. In deze para-
graaf wordt daarvan een beeld gegeven.  In diverse gevallen ging het daarbij140

overigens om veranderingen die niet exclusief golden voor de dienst OWM, maar
die in de gehele gemeentelijke organisatie werden doorgevoerd. Soms ook
vloeiden veranderingen voort uit wijzigingen in de gemeentelijke Comptabiliteits-
voorschriften van het rijk.
  Voor de analyse van de wijzigingen in het financieel-economisch management
wordt gewerkt met het in hoofdstuk IV geschetste raamwerk. Dat betekent dat in



187

deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de volgende
aspecten van het financieel-economisch management:
- de financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het

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

financial) accounting, waarbij de aandacht met name is gericht op veran-
deringen in het planmatig handelen en het budgetteringsproces;

- het aantal medewerkers op financieel-economisch gebied en de deskundig-
heid ervan, waarbij het vooral gaat om de vraag, of het aantal financieel-
economisch medewerkers is gestegen en of (de aandacht voor) de deskun-
digheid van de desbetreffende medewerkers toenam.

  Omdat met de interne verzelfstandiging geen veranderingen optraden in de wijze
van bekostiging van OWM, wordt hieraan in het navolgende geen nadere aan-
dacht geschonken.

VII.3.4.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

De interne verzelfstandiging in 1991 leidde aanvankelijk slechts tot beperkte
veranderingen in de financieel-economische sturing van OWM. Weliswaar werd
het management van de dienst vanaf 1991 formeel "integraal verantwoordelijk"
voor de sturing van de dienst. Maar voorzover het ging om financieel-econo-
mische aangelegenheden, had deze verantwoordelijkheid in 1991 in de praktijk
nog weinig betekenis. De bevoegdheden (en verantwoordelijkheden) bleven in
eerste instantie vooral beperkt tot de financieel-administratieve taken. Zo mochten
leidinggevenden van OWM in overleg met de afdeling Financieel-Economische
Zaken beslissen over bijvoorbeeld de inrichting van de administratie en kwamen
verantwoordelijkheden voor debiteurenbeheer en jaarrekening te liggen bij de
dienst.
  Meer nog dan bij de andere diensten, ging de interne verzelfstandiging/reorga-
nisatie van OWM in 1991 gepaard met langdurige problemen in de financieel-
economische sturing en beheersing van de dienst. Toch had OWM, al was de
vroegere dienst OW er niet geheel mee te vergelijken, een zekere ervaring in het
zelfstandig verrichten van taken op financieel-economisch gebied (zoals budgetbe-
waking, een zekere mate van analyse van bedrijfseconomische gegevens en
interne controle). Sinds 1988 kende de dienst OW, als enige uitvoerende dienst,
ook al de functie van controller. Bij de andere diensten van de gemeente
Haarlemmermeer werden dergelijke veranderingen pas doorgevoerd met de
reorganisatie van 1991.
  Vanaf 1992 kregen de budgethouders binnen de dienst OWM bepaalde bevoegd-
heden op het gebied van substitutie tussen budgetten. In 1993 werden deze
bevoegdheden enigszins uitgebreid. Ten tijde van het onderzoek was het budget-
houders toegestaan, binnen de in de begroting onderscheiden taakvelden te



       Opgemerkt kan worden, dat vanwege een wijziging in de voor gemeenten geldende141

Comptabiliteitsvoorschriften vanaf 1995 het onderscheid tussen de gewone en de kapitaal-
dienst verdween. De gemeentelijke begroting en rekening dienden volgens de
Comptabiliteitsvoorschriften 1995 onder meer een balans te bevatten, evenals een zoge-
naamde risicoparagraaf, waarin huidige en toekomstige risico's kort werden geschetst.
Daarnaast moesten apparaatskosten vanaf 1995 worden doorbelast aan functies/taakvelden.
Ook in de begroting/rekening van de OWM werden deze wijzigingen doorgevoerd.

       Hieraan kan worden toegevoegd, zo gaf een geïnterviewde aan, dat ook vanaf 1991142

de houding van veel OWM-medewerkers wellicht was: "gewoon aan de gang gaan en niet
teveel politiek gepraat en bemoeienis van de politiek, want dat heeft weinig met ons werk
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schuiven met budgetten. Naar het oordeel van betrokkenen kon met de huidige
substitutiebevoegdheden redelijk flexibel worden gewerkt. Evenals voor de andere
diensten, gold ook voor de dienst OWM nog tenminste tot en met het jaar 2000
de verplichting tot interne afname en levering van goederen en diensten ("ge-
dwongen winkelnering").
  Vanaf 1992 verschenen, naast de concernrekening en -begroting, voor elke
gemeentelijke dienst een zelfstandige begroting en jaarrekening. Ook in de
dienstbegroting en -rekening van OWM werd nu een integraal beeld gegeven van
de baten en lasten in de gewone en de kapitaaldienst. In die zin leidde de interne
verzelfstandiging tot veranderingen in de financial accounting.141

  Net als de overige diensten had ook OWM vanaf 1995 een bedrijfsreserve.
  Met de interne verzelfstandiging kregen de diensten van de gemeente Haarlem-
mermeer (geleidelijk) grotere zelfstandige bevoegdheden op financieel-econo-
misch gebied. Om op centraal niveau binnen de gemeente toch een goed beeld te
houden van de financieel-economische situatie en de organisatie op hoofdlijnen te
kunnen sturen, werd de planning- en controlcyclus (pcc) - de gemeentelijke
budgetteringscyclus - verder uitgewerkt. Vanaf 1992 werd ook bij OWM gewerkt
aan de introductie van de planning- en controlcyclus. Zo werden tussentijdse
rapportages opgesteld en ontstonden in enkele onderdelen van OWM voornemens
tot de ontwikkeling van werkplannen. De begroting gaf een beeld voor het
komende jaar en, in hoofdlijnen, ook voor de drie daarop volgende jaren.
  De begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening waren lange tijd nog
vrijwel uitsluitend financieel van aard. Gegevens omtrent outputs werden niet of
nauwelijks vermeld. Vanaf 1994 werd in de begroting per beleidsveld soms enige
inhoudelijke informatie toegevoegd.
  De tussentijdse rapportages bleven geruime tijd in feite beperkt tot een weergave
van de mate van uitputting van de verschillende budgetten, zoals die op basis van
de gegevens in de administratie kon worden vastgesteld. Mede daardoor waren de
rapportages ten dele zeer detaillistisch. Belangrijke ontwikkelingen kwamen in de
rapportages vaak onvoldoende aan de orde. De tussentijdse rapportages waren
soms verre van volledig, zodat bij de jaarrekening enkele keren onverwacht grote
tekorten of overschotten aan het licht kwamen.142



van doen".
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  Zoals al werd aangegeven, deden zich vanwege verschillen in de inrichting van
de administratie, onder meer problemen voor bij het samenvoegen van de gege-
vens van de verschillende sectoren en afdelingen binnen OWM. Dat bemoeilijkte
het snel verkrijgen van een goed totaalbeeld van de financiële situatie van de
gehele dienst.
  Informatie over de produktie, zoals de voortgang van projecten en andere
prestaties, ontbrak tot 1994 vrijwel volledig, terwijl er bijvoorbeeld ook onvol-
doende zicht was op de te beheren arealen en de te verrichten werkzaamheden.
Vanaf 1994 nam in de planning- en controlcyclus (pcc) geleidelijk de aandacht toe
voor de produktie en andere inhoudelijke prestaties van de dienst. Voor 1996
werd bij OWM, evenals in de meeste andere diensten van de gemeente Haarlem-
mermeer, voor het eerst een produktbegroting opgesteld. Deze begroting werd
binnen de dienst slechts gezien als een eerste stap op weg naar een werkelijke pro-
duktbegroting. Van aandacht voor de kostprijzen van de diverse produkten van
OWM en afrekening van leidinggevenden op gerealiseerde produktie en presta-
ties, was begin 1996 nog nauwelijks of geen sprake.
  De in het kader van de pcc opgestelde tussentijdse rapportages - en ook de
produktbegroting - werden van weinig waarde geacht voor de interne sturing van
de dienst. Dit was een gevolg van onder meer het feit, dat de erin opgenomen
informatie al vrij oud was, of zodanig geaggregeerd werd weergegeven dat de in
de praktijk gerealiseerde produkten er soms nauwelijks in te herkennen waren.
Daarnaast was, zoals al werd aangegeven, het management van OWM gedurende
lange tijd nauwelijks geïnteresseerd in informatie omtrent de outputs. Bij de
sturing van de dienst ging de aandacht hoofdzakelijk uit naar de inputs. De
aandacht voor de efficiëntie was gering.
  Met de uitbreiding van het takenpakket in 1991 (vanwege de decentralisatie en
de toevoeging van de milieutaken), nam het aantal financieel-economische
medewerkers bij OWM fors toe in vergelijking tot de vroegere dienst OW. Als
ervan wordt uitgegaan dat de kwaliteit van de medewerkers (of in elk geval de ge-
vraagde kwaliteit) tot uitdrukking komt in de salarisschaal, zou de toename in de
gemiddelde salarisschaal vanaf 1991 gezien kunnen worden als een indicatie van
een toename van de kwaliteit van de financieel-economische medewerkers. Enkele
betrokkenen gaven echter aan, dat de werkelijke kwaliteiten van diverse medewer-
kers niet overeenkwamen met hun salarisschaal. Ten dele waren na 1991, achteraf
gezien soms ten onrechte, medewerkers en functies van een lager niveau (t/m
schaal 6 volgens de gemeentelijke salarisschalen) doorgeschoven naar een als
middelbaar aan te duiden niveau (schaal 7 t/m 9 volgens de gemeentelijke
salarisschalen).
  Behalve tot enige afname in het totale aantal financieel-economische mede-
werkers, leidde het OO-traject tot een toename van het aantal lagere èn het aantal
hogere financieel-economische functies (hogere functies: gemeentelijke salaris-
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schalen 10 en hoger). Het aantal functies op het middenniveau daalde. Het
"werkelijke", gemiddelde kwaliteitsniveau zou vanaf 1996 moeten toenemen. In
het kader van het OO-traject werden in 1995 aan diverse financieel-economische
medewerkers binnen OWM concrete eisen gesteld omtrent te volgen opleidingen
en tijdstippen, waarop de opleidingen afgerond zouden moeten zijn. Tevens
werden enkele nieuwe leidinggevende financieel-economische medewerkers
aangesteld. 
  Hoewel de taken en omvang van OWM per 1 januari 1996 afnamen (en volgens
de plannen zouden krimpen vanwege externe verzelfstandiging van delen van
OWM), daalde het aantal financieel-economische medewerkers nog maar beperkt
per 1 januari 1996. Een sterke inkrimping werd nog niet mogelijk geacht,
vanwege het streven naar versterking van de financieel-economische functie en
een meer op bedrijfseconomische basis gestoeld, zakelijk beheer van de dienst.
  Per saldo kan worden vastgesteld, dat de interne verzelfstandiging en de veran-
deringen in het financieel-economisch management, in de periode 1991-1995 niet
leidden tot een werkelijk bedrijfseconomisch onderbouwde en verzakelijkte
sturing van de dienst OWM. Ook in de eind 1995 binnen OWM verschenen nota
Flexibel Efficiënt Zakelijk werd aangegeven, dat er tot in 1995 te weinig output-
en klantgericht en zakelijk werd gewerkt. Vanaf 1994/1995 werden diverse
initiatieven genomen ter versterking van de (financieel-economische) sturing.
  Afgezien van de aanstelling van nieuwe leidinggevenden en scholing van
medewerkers, ging het om bijvoorbeeld plannen voor de introductie van regelma-
tige, vrijwel maandelijkse interne rapportages, waarin ook aandacht zou moeten
bestaan voor de produktie, respectievelijk de voortgang van projecten. Tevens
werd gewerkt aan de ontwikkeling van beheersplannen en van werkplannen, die
de basis moesten gaan vormen voor de begrotingen van de organisatie-onderdelen
en de gehele dienst. Op die manier zou de dienst planmatiger kunnen werken dan
tot dan toe het geval was. Ten tijde van het onderzoek kon nog niet worden
vastgesteld, in hoeverre dergelijke initiatieven zouden worden gerealiseerd en
daadwerkelijk zouden leiden tot een zakelijke en op bedrijfseconomische grond-
slag gebaseerde sturing van OWM.

VII.3.4.3 Ter afsluiting

In de paragrafen VII.3.2 t/m VII.3.4 kwamen enkele in de periode 1991-1996 bij
de dienst Openbare Werken en Milieu van de gemeente Haarlemmermeer opgetre-
den ontwikkelingen aan de orde. Daarbij werd onder meer een schets gegeven van
de activiteiten en het functioneren van de dienst, alsmede van de effecten van de
interne verzelfstandiging op bijvoorbeeld de apparaatskosten van de dienst en -
voorzover mogelijk - de efficiëntie. Daarnaast werd een schets gegeven van
enkele veranderingen, die met de interne verzelfstandiging optraden in het
financieel-economisch management van OWM.



       Zoals al werd aangegeven in hoofdstuk VI, moeten steeds meerdere organisaties143

gelijktijdig in de beschouwing worden betrokken om een beeld te krijgen van de steun die
de onderzochte verzelfstandigingen bieden aan de stellingen en hypothesen.
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  In paragraaf VII.3.5 volgt een confrontatie van de ontwikkelingen bij OWM met
de in hoofdstuk III geformuleerde stellingen en hypothesen.

VII.3.5 Een confrontatie van de bevindingen bij de dienst OWM met het
neo-institutionele theoretisch raamwerk

In deze paragraaf volgt een confrontatie van de ontwikkelingen, zoals die werden
waargenomen bij de interne verzelfstandiging van OWM en de op basis van de
neo-institutionele economische theorie geformuleerde stellingen en hypothesen.
Hier wordt ingegaan op de aspecten bij OWM, die een beeld geven van de rol die
de in de stellingen en hypothesen aan de orde gestelde overwegingen speelden bij
de interne verzelfstandiging van OWM. Bij het bepalen van de steun voor een
bepaalde hypothese, wordt weer onderscheid gemaakt tussen de formele, explicie-
te steun en de steun, zoals die werd geboden door de gang van zaken in de
praktijk.
  Onderstaand worden de stellingen en hypothesen met enkele trefwoorden
weergegeven (zie paragraaf III.5 en bijlage III.A voor de volledige weergave van
de stellingen en hypothesen). Daarna wordt ingegaan op de voor een bepaalde
stelling of hypothese relevant geachte feiten en ontwikkelingen bij OWM of, meer
algemeen, de gemeente Haarlemmermeer. In hoofdstuk X wordt vervolgens
aangegeven, in hoeverre de diverse onderzochte organisaties gezamenlijk steun
bieden aan de in hoofdstuk III geformuleerde stellingen en hypothesen.143

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Noch bij het politieke bestuur, noch bij de ambtelijke organisatie van de gemeente
Haarlemmermeer, bestond eind jaren tachtig een expliciete interesse in de
economische efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie. Maar
gesteld kan worden, dat het streven naar een hogere efficiëntie in 1991 formeel
toch een belangrijke rol speelde. Daarnaast speelden overigens te realiseren
bezuinigingen in de gemeentelijke uitgaven, een groeiend takenpakket en ook het
navolgen van modetrends, waarschijnlijk eveneens een rol.
  Omdat gegevens omtrent de ontwikkeling van de produktie niet beschikbaar
waren, kon geen goed beeld worden verkregen van de in de praktijk opgetreden
ontwikkeling van de efficiëntie. Uit de toename van de apparaatskosten en de
oordelen van betrokkenen over de produktie, kon met de nodige voorzichtigheid
evenwel worden afgeleid, dat de efficiëntie van OWM waarschijnlijk daalde in de
periode 1991-1995.
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2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

In de formele argumentatie rond de verzelfstandiging van OWM speelden per-
soonlijke materiële belangen, zoals hogere salarissen, geen expliciete rol.
  Bij de interne verzelfstandiging van OWM bleven de ambtelijke arbeidsvoor-
waarden en salarissen gelden. Hoewel de totale gemeentelijke salariskosten iets
toenamen na de reorganisatie van 1991, omdat bepaalde functies in een hogere
salarisschaal vielen, hebben persoonlijke materiële doelstellingen waarschijnlijk
ook in de praktijk nauwelijks een rol gespeeld. Hierbij kan er nog op worden
gewezen, dat met de reorganisatie het aantal hiërarchische niveaus binnen de
gemeente afnam en daarmee het aantal leidinggevenden.
  Zaken als een snellere afhandeling van werkzaamheden en het vermijden van
dubbel werk, belangrijke veranderingen ten opzichte van het secretariemodel,
kunnen in het algemeen wel hebben geleid tot een grotere motivatie en "arbeids-
vreugde" bij betrokken ambtenaren. In hoeverre dit ook gold voor OWM is
onzeker, omdat deze dienst lange tijd vrij moeizaam functioneerde en bovendien
vanwege de in 1987 afgesloten reorganisatie al een relatief zelfstandige positie
had.

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

Bij de reorganisatie van 1991 was externe verzelfstandiging van organisatie-
onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer niet aan de orde. De mogelijkheid
tot beïnvloeding van regelgeving speelde geen formele rol bij de interne verzelf-
standiging van OWM.
  Een groot deel van de taken van OWM was uitvoerend van aard en raakte in de
praktijk niet rechtstreeks aan de macht van en regelgeving door de gemeente. Met
name activiteiten op het gebied van het verstrekken van bouw- en milieu-
vergunningen, moeten hier misschien worden gezien als uitzonderingen. In
belangrijke mate werden de uitvoerende werkzaamheden van OWM ook uitbe-
steed aan externe bedrijven. Toch werd niet overgegaan tot externe verzelfstandi-
ging van OWM.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten van OWM, zoals de aanleg en
het onderhoud van wegen, parken en straatverlichting, was gericht op de produk-
tie van collectieve goederen. Ook externe effecten speelden een zekere rol, omdat
bijvoorbeeld goede wegen kunnen worden gezien als belangrijk voor de vestiging
en bereikbaarheid van bedrijven en daarmee voor de economische ontwikkeling.
Ook bij bijvoorbeeld de verstrekking van milieuvergunningen speelden externe
effecten, zoals de invloed van bedrijven op de volksgezondheid, een rol.
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  In 1991 was externe verzelfstandiging van OWM niet aan de orde. In de formele
argumentatie speelden argumenten omtrent externe effecten en collectieve
goederen dan ook geen rol.
  Voorzover bij OWM in de praktijk sprake was van collectieve goederen en
externe effecten, moet wellicht een onderscheid worden gemaakt tussen de strikt
uitvoerende activiteiten, zoals onderhoud van wegen en vuilnis ophalen, en de
meer beleidsmatige activiteiten, zoals de verstrekking van vergunningen. In elk
geval voor de uitvoerende activiteiten gold dat eventueel relevante externe
effecten, of aspecten van collectieve goederen, vrij goed konden worden beheerst
via regelgeving. Een aanzienlijk deel van de uitvoerende werkzaamheden werd
ook uitbesteed aan externe bedrijven.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

Tijdens de formele voorbereiding van de gemeentelijke reorganisatie van 1991 en
de interne verzelfstandiging van OWM, kwamen begrippen als agentschaps-,
informatie en transactiekosten niet aan de orde. Meer in het algemeen bestond er
ook nog weinig aandacht voor bijvoorbeeld de door de intern verzelfstandigde
diensten te verstrekken informatie.
  In de praktijk waren de agentschaps-, informatie en transactiekosten niet te
meten. Toch bestond er, wellicht impliciet, tijdens de reorganisatie van 1991 een
zekere aandacht voor. Met de oprichting van min of meer zelfstandig functione-
rende diensten, werd bijvoorbeeld beoogd te sturen op hoofdlijnen en interne
communicatieproblemen en het verrichten van dubbel werk tegen te gaan, wat in
principe had kunnen leiden tot lagere agentschaps-, informatie- en transactiekos-
ten.
  Voor OWM speelde het streven naar lagere agentschaps-, informatie en transac-
tiekosten wellicht in mindere mate een rol, omdat deze dienst vanaf 1987 al
relatief zelfstandig werkte. In principe had de decentralisatie van bevoegdheden
ook bij OWM kunnen leiden tot een zekere beperking van de transactiekosten,
e.d. Omdat het grotendeels ging om concrete, uitvoerende activiteiten, zou het
relatief gemakkelijk moeten zijn om prestatie-afspraken te maken. Maar na de
interne verzelfstandiging functioneerde OWM moeizaam, waardoor ook vanuit
centraal ambtelijk en politieke niveau met enige regelmaat bemoeienis met OWM
nodig was. Bovendien werd na 1991 geleidelijk gestreefd naar een versterking van
de planning en control, waardoor de rapportageverplichtingen - en de kosten
ervan - toenamen.

6. Onzekerheid rond de uitvoering van (essentiële) taken

Vanwege een hoger tempo van veranderingen in de omgeving van de organisatie,
verlies van taken en de toedeling van nieuwe taken, werd ook de gemeente
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Haarlemmermeer in de jaren tachtig geconfronteerd met een geleidelijk toe-
nemende onzekerheid. Hoewel de reorganisatie van 1991 het in principe mogelijk
moest maken sneller te reageren op dergelijke onzekerheden, speelde het aspect
onzekerheid formeel vrijwel geen rol tijdens de voorbereiding van de interne
verzelfstandigingen.
  In de praktijk bleef met de interne verzelfstandiging de onzekerheid rond een
groot deel van de activiteiten van OWM gering. Het overgrote deel van de
opdrachten was nog steeds afkomstig uit de gemeentelijke organisatie. Vooral de
werkzaamheden voor de bouwsector (zoals verstrekken van bouwvergunningen en
uitwerken van plannen voor bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken) gingen
gepaard met onzekerheid, maar die onzekerheid hing niet samen met de vraag of
de desbetreffende werkzaamheden intern of extern werden uitgevoerd.

7. Specificiteit

Het aspect van de specificiteit van kennis of activa, of het produceren van
specifieke produkten, kwam in de formele voorbereiding van de interne verzelf-
standiging van OWM niet aan de orde.
  Bij vele taken van OWM, zoals het ophalen van huisvuil, het beheren van de
openbare buitenruimte, het onderhouden van gemeentegebouwen, uitvoeren van
milieu-inspecties, uitwerken van bouwplannen en houden van toezicht op de
uitvoering ervan en het beheren van parkeermeters en markten, speelden specifie-
ke kennis en activa, of het produceren van specifieke produkten, ook in de
praktijk nauwelijks of geen rol. Dergelijke activiteiten konden in het algemeen
vrij eenvoudig en op korte termijn worden uitbesteed aan particuliere bedrijven.
  Dat lag tot op zekere hoogte anders bij bijvoorbeeld de verlening van milieu- en
bouwvergunningen. Ook hier was geen sprake van werkelijk exclusieve kennis.
Omliggende gemeenten beschikten wellicht in hoofdlijnen over ongeveer dezelfde
kennis. Maar afgezien van het feit dat politieke bestuurders - vanwege de politieke
gevoeligheid ervan - misschien rechtstreeks betrokken wilden zijn bij de verstrek-
king van sommige vergunningen, was het waarschijnlijk ook moeilijk om op een
korte termijn dergelijke activiteiten uit te besteden.
  Uitgaande van de hypothese kan evenwel worden gesteld, dat voor grote delen
van OWM - en met name voor de uitvoerende activiteiten - externe verzelfstan-
diging voor de hand had gelegen.

8. Schaalvoordelen

In 1991 ging het bij de gemeente Haarlemmermeer en OWM om interne
verzelfstandigingen. De schaal waarop werd gewerkt veranderde niet, waardoor
in de praktijk in het algemeen geen schaalvoordelen te behalen waren. Ook bij
OWM werden in de praktijk geen schaalvoordelen gerealiseerd.
  Misschien was het bij sommige activiteiten van OWM in principe mogelijk
geweest schaalvoordelen te realiseren. Maar door op voorhand te kiezen voor
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interne verzelfstandiging, was in de formele besluitvorming geen rol weggelegd
voor met externe verzelfstandiging te behalen schaalvoordelen, ongeacht de vraag
of sprake was van specifieke kennis en activa.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Veel van de activiteiten en produkten van de dienst OWM waren concreet en goed
meetbaar. Maar tijdens de formele voorbereiding van de interne verzelfstandi-
gingen van 1991, speelde het aspect van de meetbaarheid en concreetheid van
activiteiten en produktie geen rol. Ongeacht de aard van de activiteiten en produk-
tie, werden alle gemeentelijke diensten op uniforme wijze intern verzelfstandigd.
  In de praktijk werden bij OWM tot circa 1995 in het geheel geen zakelijke
afspraken gemaakt omtrent te realiseren prestaties. Evenmin werden kostprijzen
van produkten berekend. Met de introductie van een eerste produktbegroting voor
1996 kwam hierin in beperkte mate verandering.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Bij de interne verzelfstandiging in 1991 was er geen formele aandacht voor de
vraag, of activiteiten en produkten ook werden aangeboden door bedrijven op de
markt. De keuze voor interne verzelfstandiging werd los van dergelijke overwe-
gingen gemaakt.
  Verscheidene van de activiteiten en produkten van de dienst OWM werden in de
praktijk ook geleverd door externe partijen. Desalniettemin werd externe verzelf-
standiging ervan in 1991 niet overwogen. Evenmin hebben de kostprijzen van de
produkten van de dienst OWM in de periode 1991-1995 werkelijk onder druk
gestaan van marktprijzen. OWM werd niet blootgesteld aan externe concurrentie.
Lange tijd was er ook nauwelijks werkelijke interesse in de door OWM gereali-
seerde produktie en de kostprijzen ervan.

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

Hoewel er geen formele aandacht was voor overhead- en agentschapskosten,
speelde het streven naar meer efficiëntie een belangrijke rol bij de reorganisatie
van 1991. Een hogere efficiëntie was onder meer te realiseren door verlaging van
de overhead- en agentschapskosten. In de praktijk nam binnen OWM pas vanaf
1994/1995 de aandacht voor efficiëntie toe.
  Er waren geen gegevens beschikbaar omtrent de overhead- en agentschaps-
kosten. Maar er kan worden beredeneerd, dat met de reorganisatie van OWM per
saldo enige toename optrad in de totale overheadkosten binnen de dienst. Welis-
waar daalde het aantal leidinggevenden, maar het aantal medewerkers op perso-
neel en financieel-economisch gebied werd flink uitgebreid. Omdat binnen OWM
vanaf 1991 de regel werd gehanteerd dat de overheadkosten ("indirecte kos-
ten"/indirect produktieve uren) mochten toenemen met de toename van de omzet,
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was na 1991 gedurende enkele jaren sprake van een stijging van de overheadkos-
ten. Pas in 1995/1996 deed zich mogelijkerwijs een zekere daling voor in de
overheadkosten, mede ten gevolge van het OO-traject.
  Voor OWM zijn ook geen gegevens beschikbaar omtrent de ontwikkeling van de
kosten van "monitoring" en "bonding". Maar gezien de problemen die de sturing
vanaf 1991 bleef opleveren en de hoge kosten die gemaakt moesten worden voor
bijvoorbeeld externe adviseurs, namen deze kosten in de periode 1991-1995
waarschijnlijk eerder toe dan af.
  Omdat de grote problemen bij OWM regelmatig noodzaakten tot bemoeienis van
ambtenaren en politici op centraal niveau in de organisatie, namen per saldo
wellicht ook daar de kosten van monitoring en bonding toe in de periode 1991-
1995.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

Met de interne verzelfstandiging van OWM in 1991 werd formeel gestreefd naar
verhoging van de efficiëntie. Een streven naar meer efficiëntie betekent tevens een
streven naar lagere kostprijzen.
  Hoewel vanwege het ontbreken van produktiegegevens geen goed beeld kon
worden verkregen van de ontwikkeling van de efficiëntie van OWM, duidde de
beschikbare informatie op een daling ervan. Met de nodige voorzichtigheid mag
dus worden gesteld, dat de kostprijs van de produkten van OWM in de praktijk
gemiddeld genomen toenam.
  Hierbij kan nog worden geconstateerd dat OWM bij enkele produkten, zoals
milieu- en bouwvergunningen, in feite een monopoliepositie had. Uitgaande van
de hypothese was daar na de verzelfstandiging geen daling van de kostprijs te
verwachten. Ook al werd OWM daarvoor in de praktijk afgeschermd, op het
gebied van bijvoorbeeld huisvuil ophalen en onderhoud van wegen en plantsoenen
bestond in principe wel concurrentie. Op basis van de hypothese mocht na de
verzelfstandiging bij dergelijke activiteiten/produkten een hogere efficiëntie
worden verwacht, oftewel een daling van de kostprijs.

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

Voor OWM en de andere gemeentelijke diensten werden in 1991 vrij algemene
doelstellingen geformuleerd. Binnen de gemeentelijke organisatie bestond verder
weinig formele aandacht voor het aspect doelstellingen. Ook in het onderzoek is
nauwelijks ingegaan op de veranderingen, die met de verzelfstandiging optraden
in de doelstellingen van OWM. Voorzover na te gaan, traden in de praktijk met
de vorming van OWM - in vergelijking tot de vroegere dienst Openbare Werken -
geen wezenlijke veranderingen op in de mate van concreetheid van de doelstel-
lingen.
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  Omdat leidinggevenden in 1991 ook taken kregen op personeel gebied, hadden
ze in principe in de praktijk meer directe mogelijkheden om bij hun medewerkers
"efficiënt gedrag" te bewerkstelligen (bijvoorbeeld via functioneringsgesprekken).
Formeel gezien deden zich echter geen veranderingen voor; efficiënt gedrag kon
ook vroeger al worden gestimuleerd, al lagen de verantwoordelijkheden toen bij
anderen. Voor wat betreft de formele rechtspositie en beloning van leidinggeven-
den en medewerkers, had de interne verzelfstandiging in 1991 geen gevolgen.
  De interne verzelfstandiging van OWM leidde formeel en in de praktijk niet tot
een toename in de "resultaatafhankelijkheid" van inkomens van medewerkers en
leidinggevenden binnen OWM, of elders in de gemeentelijke organisatie. Moge-
lijkheden voor bijvoorbeeld gratificaties bestonden ook in het verleden al.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij de algehele reorganisatie van de gemeentelijke organisatie 1991 en de eruit
voortvloeiende interne verzelfstandigingen, werd gestreefd naar politieke sturing
op hoofdlijnen. Er was echter nauwelijks formele aandacht voor bijvoorbeeld het
maken van concrete prestatie-afspraken en de door de verzelfstandigde diensten
te leveren informatie. Dit gold eveneens voor de dienst OWM.
  Ook in de praktijk was bij OWM vanaf 1991 geen sprake van zakelijke afspra-
ken over de belangrijkste prestaties, heldere rapportages over de gerealiseerde
prestaties en een afrekening op basis van de essentieel geachte prestaties. Vanaf
circa 1995 traden hierin enige veranderingen op.
  Vanwege de problemen bij OWM waren het politieke bestuur en de Bestuurs-
dienst vooral in de periode 1993 t/m 1995 regelmatig betrokken bij de sturing van
deze dienst. De management control beperkte zich daarbij niet altijd tot de
hoofdlijnen.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

Bij de reorganisatie van 1991 was er formele aandacht voor vergroting van de
efficiëntie. Hoewel niet expliciet genoemd, duidt dat op formele aandacht voor
bijvoorbeeld kostprijzen en prestatiemeting.
  In de praktijk was bij OWM vanaf 1991 lange tijd zeer beperkte aandacht voor
kostprijzen, budgettering en prestaties. Binnen OWM deden zich weliswaar vanaf
1992 veranderingen in het financieel-economisch management voor. Maar
bedrijfseconomische grondslagen en bedrijfsmatig handelen bleven zeker tot 1995
een beperkte rol spelen in de sturing van de organisatie.

VII.3.6 Ter afsluiting

In de verschillende onderdelen van paragraaf VII.3 werd ingegaan op de interne
verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu in 1991, de ontwik-
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keling van de apparaatskosten en - voorzover te bepalen - de produktie en
efficiëntie van deze dienst en de veranderingen die er in de periode 1991-1996
werden doorgevoerd in het financieel-economisch management. Tevens werden
de ontwikkelingen bij OWM gerelateerd aan de op basis van de neo-institutionele
economie geformuleerde stellingen en hypothesen.
  In de hierna volgende paragraaf VII.4 wordt ingegaan op een andere verzelf-
standiging bij de gemeente Haarlemmermeer, te weten de externe verzelfstandi-
ging van het Beheer Openbare Buitenruimte.

VII.4 De externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte

VII.4.1 Inleiding

In het kader van de in 1992 gestarte kerntakendiscussie werd van alle op de
gemeentebegroting onderscheiden taakvelden nagegaan, of de desbetreffende
activiteiten behoorden tot de kernverantwoordelijkheden en kerntaken van de
gemeente Haarlemmermeer. De activiteiten op het gebied van het beheer openba-
re buitenruimte konden extern worden verzelfstandigd, zo werd in 1993 vastge-
steld bij de besluitvorming rond de kerntakendiscussie. De externe verzelfstandi-
ging zou vóór einde 1995 gerealiseerd moeten zijn. Bij de activiteiten op het
gebied van het beheer openbare buitenruimte ging het om onder meer on-
derhoudswerk aan wegen en parken, activiteiten die ten tijde van het onderzoek
deel uitmaakten van de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM).
  De keuze voor onderzoek van de verzelfstandiging van het Beheer Openbare
Buitenruimte (BOB) werd onder meer gemaakt vanwege de mogelijkheid die hier
zou liggen, om na te gaan hoe de overgang verliep van een overheidsorganisatie
naar een organisatie, die op termijn volledig zelfstandig op de markt zou moeten
werken. Daar kwam bij dat het ook bij BOB ging om concrete activiteiten en
produkten, zodat mocht worden verwacht dat eventuele effecten van de externe
verzelfstandiging redelijk meetbaar zouden zijn.
  Tegen de eerdere bedoelingen in, was ten tijde van het onderzoek in 1996 de
externe verzelfstandiging van BOB niet afgesloten. Aan de concrete invulling van
de externe verzelfstandiging en de op te zetten BOB-organisatie moest nader vorm
worden gegeven. Over de invulling van de financieel-economische functie
bestonden nog slechts globale denkbeelden. Effecten van de verzelfstandiging
konden ook niet worden vastgesteld. Hier kan dus geen compleet beeld worden
geschetst van de verzelfstandiging van het BOB en eventuele effecten ervan.
Conclusies kunnen ook slechts met de nodige extra voorzichtigheid worden gepre-



       Zie voor een uitgebreider verslag het volledige onderzoeksrapport over de gemeen-144

te Haarlemmermeer. Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de externe
verzelfstandiging van BOB medio 1997 nog niet was gerealiseerd, maar volgens de
plannen op dat moment alsnog zou plaatsvinden per 1 januari 1998.
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senteerd.  Toch bood de case al zodanige inzichten, met name voor wat betreft144

de in de neo-institutionele economie gehanteerde argumentatie, dat het zinvol is
er hier beknopt over te rapporteren.
  De inhoud van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf VII.4.2 wordt een korte
schets gegeven van de organisatie en activiteiten van BOB als onderdeel van de
dienst OWM. Tevens komt de voorbereiding van de voorgenomen verzelfstandi-
ging van BOB aan de orde. In paragraaf VII.4.3 wordt ingegaan op enige mogelij-
ke veranderingen in het financieel-economisch management van BOB. Voorzover
mogelijk, worden in paragraaf VII.4.4 de bevindingen bij BOB geconfronteerd
met het in hoofdstuk III ontwikkelde neo-institutionele raamwerk. Omdat de
verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd, ontbreekt hier een analyse
van de gegevens over de ontwikkeling van de produktie, de kosten en de effici-
entie (voorzover al beschikbaar voor de periode vóór verzelfstandiging).

VII.4.2 Schets van het Beheer Openbare Buitenruimte en de externe
verzelfstandiging ervan

VII.4.2.1 De activiteiten van BOB en de voorbereiding van de externe
verzelfstandiging

De taken van het Beheer Openbare Buitenruimte lagen op het gebied van de
gemeentelijke infrastructuur en de groenvoorzieningen. Het ging hierbij vrijwel
volledig om uitvoerende taken, zoals aanleg en onderhoudstaken op het gebied
van wegen, trottoirs, verkeersregelinstallaties, riolering, waterpartijen, openbaar
groen (zoals plantsoenen, bermen en bomen langs wegen en straten), gladheids-
bestrijding en straatreiniging.
  De verschillende activiteiten op het gebied van het Beheer Openbare Buiten-
ruimte worden hier gemakshalve steeds aangeduid met BOB, alsof het ging om
een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de dienst OWM. In werkelijkheid
waren deze taken binnen de dienst OWM verdeeld over drie verschillende
sectoren. De activiteiten op het gebied van het Beheer Openbare Buitenruimte
waren binnen OWM dus niet ondergebracht in één afzonderlijke eenheid, maar



       Er kan nog worden opgemerkt, dat bijvoorbeeld ook de werkzaamheden van145

brugwachters en enkele monteurs en magazijnbeheerders werden gerekend tot de activitei-
ten op het gebied van het beheer openbare buitenruimte.

       Door medewerkers van Vermeer en Heidemij, bedrijven die waren betrokken bij146

de externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte, werd ook aangegeven
dat het door het ontbreken van goede informatie omtrent de te verrichten werkzaamheden
niet goed mogelijk was te bepalen, tegen welk budget de werkzaamheden na externe
verzelfstandiging uitgevoerd zouden kunnen worden.

       Inclusief doorberekeningen van overhead werd het met de BOB-activiteiten147

gemoeide budget geschat op circa ƒ 8 miljoen. Wellicht zou naast het eigenlijke budget van
ƒ 7,1 miljoen, ook de overhead van circa ƒ 900.000,- ter beschikking kunnen komen van
een extern verzelfstandigd BOB.
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maakten deel uit van meerdere organisatie-onderdelen. Qua aard liepen de
verschillende groepen van werkzaamheden onderling vrij sterk uiteen.145

  De activiteiten van BOB werden hoofdzakelijk verricht in de openbare buiten-
ruimte. Daarnaast werden echter ook werkzaamheden verricht aan "semi-openbare
ruimten" (zoals terreinen rond scholen en openbare gebouwen en parkeervoorzie-
ningen bij sportterreinen; ruimten die formeel geen openbaar karakter hadden,
maar wel in gemeentelijke eigendom waren).
  In 1993 werd globaal bepaald, op welke arealen en aantallen objecten de
activiteiten van BOB betrekking hadden (recentere, enigszins complete gegevens
waren niet beschikbaar). Een groot deel van de desbetreffende uitvoerende
werkzaamheden werd uitbesteed aan externe bedrijven. Onder meer het snel
verhelpen van klachten en storingen omtrent bijvoorbeeld verkeerslichten,
wegverhardingen en rioleringen, werd uitgevoerd door BOB. Daarnaast concen-
treerden de activiteiten van BOB zich op reguliere werkzaamheden op het gebied
van onderhoud van bomen en struiken, alsmede op straatreiniging en gladheids-
bestrijding.
  In het algemeen bestond geen goed beeld van de werkzaamheden, die BOB van
jaar tot jaar verrichtte aan de geregistreerde arealen en objecten. Vooral bij de
wegen, straten en trottoirs, bestond ook geen goed inzicht in de in totaliteit te
onderhouden arealen en de staat van onderhoud ervan.146

  Formeel telde BOB begin 1996 ruim 90 formatieplaatsen. Daarvan waren er
slechts circa 60 bezet door medewerkers in vaste dienst. Vanaf 1993 werden veel
vacatures niet vervuld, of vervuld door medewerkers in tijdelijke dienst.
  Veel werkzaamheden op het gebied van de openbare buitenruimte werden
uitbesteed aan externe bedrijven. Het totale budget dat gemoeid was met de door
BOB zelf uitgevoerde activiteiten bedroeg in 1995 globaal ƒ 7,1 miljoen (begro-
tingsbasis; excl. doorberekening van kosten vanuit het concern).  Daarvan be-147

stond ruim ƒ 4,1 miljoen uit salariskosten van vast personeel en ruim ƒ 600.000,-
uit kosten van tijdelijk personeel en uitzendkrachten.



       Zoals vermeld, werd in de kerntakendiscussie nagegaan of bepaalde taken een148

kernverantwoordelijkheid van de gemeente waren. Vervolgens werd ingegaan op de vraag,
of de betreffende taken door de gemeente zelf dienden te worden uitgevoerd.

       Voor de goede orde kan nog worden opgemerkt, dat verschillende betrokkenen149

naar voren brachten dat de gemeentesecretaris en de overige leden van de Management-
staf, een sterke voorkeur hadden voor het op zo groot mogelijke afstand van de gemeente
plaatsen van wat door hen werd beschouwd als uitvoerende activiteiten. Als onderdeel van
de ambtelijke voorbereiding werden alle ktd-voorstellen besproken in de Managementstaf,
voordat ze werden voorgelegd aan de gemeenteraad.

       Daarbij werd echter al aangegeven, dat geen rekening was gehouden met eventuele150

verschillen in produktiviteit tussen personeel in dienst van de gemeente en personeel van
externe bedrijven. Bovendien zouden wellicht prijsreducties bedongen kunnen worden bij
het afsluiten van langlopende contracten met externe bedrijven, zo werd aangegeven. Door
enkele geïnterviewden werd tijdens het onderzoek aangegeven, dat uit de toen beschikbare
gegevens naar voren kwam, dat de produktienormen voor gemeentelijke medewerkers op
het gebied van bijvoorbeeld straten maken, duidelijk lager lagen dan die voor medewer-
kers van commerciële bedrijven.
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  De voorgenomen externe verzelfstandiging van de activiteiten op het gebied van
het Beheer Openbare Buitenruimte vloeide voort uit de kerntakendiscussie
(ktd).  Deze uitvoerende taken kwamen in principe in aanmerking voor externe148

verzelfstandiging, zo werd vastgesteld in het ambtelijke onderzoeksrapport dat in
het kader van de ktd werd opgesteld omtrent BOB. De gedachte hierbij was met
name dat de gemeente geen taken moest uitvoeren, die ook aan externe partijen
konden worden uitbesteed.149

  Voor wat betreft de uitvoerende taken werd in het onderzoeksrapport gesteld,
dat de voordelen van externe verzelfstandiging niet direct in het financiële vlak
gezocht zouden moeten worden. Rekening houdend met BTW zou het gemiddelde
uurtarief van een uitvoerende medewerker in dienst van de gemeente iets lager
kunnen liggen, dan het tarief van een vergelijkbare werknemer bij een aannemer
of hoveniersbedrijf.150

  Nadat de gemeenteraad had besloten tot externe verzelfstandiging van BOB,
waarbij geen bezuiniging hoefde te worden gerealiseerd, werd begin 1994 een
start gemaakt met de daadwerkelijke voorbereiding van de externe verzelfstan-
diging van BOB. In  eerste instantie ging het daarbij om bijvoorbeeld het vaststel-
len van de uit te besteden werkzaamheden, het opstellen van een programma van
eisen waaraan marktpartijen zouden dienen te voldoen en de vormgeving van de
politieke sturing na de externe verzelfstandiging.
  Uit een eerste oriëntatie bleek, dat er bij aannemersbedrijven weinig interesse
bestond in het zonder meer overnemen van de medewerkers en activiteiten van
BOB. Als alternatief hiervoor stemde de gemeenteraad in het najaar van 1994 in
met de keuze voor externe verzelfstandiging van BOB in de vorm van publiek-



202

private samenwerking (pps). Particuliere bedrijven en de gemeente zouden
gezamenlijk eigenaar zijn van de pps-organisatie BOB.
  Het voornemen was om de gemeentelijke taken en het betrokken budget geheel
over te dragen aan de pps, waarbij gedurende een periode van zeven jaren een 



       Het volledige budget dat BOB als onderdeel van OWM ontving, begroot op ƒ 7,1151

miljoen voor 1995, zou overgaan naar de pps-BOB, inclusief de daarvoor te verrichten
taken. Daarbij werd er geruime tijd van uitgegaan - ten onrechte, naar bleek in een later
stadium - dat de pps-BOB geen BTW zou hoeven betalen over voor de gemeente verrichte
werkzaamheden, zolang Haarlemmermeer er maar voor minstens 50% eigenaar van was.
Toen naderhand bleek dat de pps-BOB toch over alle werkzaamheden BTW zou moeten
afdragen, werd van de zijde van de gemeente gesteld dat deze betaald zou moeten worden
uit het budget zoals dat binnen OWM beschikbaar kwam voor BOB. Uitgaande van het
vaststaande takenpakket betekende dit dat de efficiëntie van BOB fors zou moeten
toenemen, ook al hoefde de externe verzelfstandiging van BOB niet te leiden tot een
besparing voor de gemeente Haarlemmermeer.

       Het betrof hier de aannemers Vermeer Grond en Wegen bv en Heidemij Realisatie152

bv, die samen de combinatie VH2 vormden. De combinatie VH2 wordt hier verder
aangeduid als de marktpartij. Voor de volledigheid kan worden opgemerkt, dat Vermeer
en Heidemij medio 1997 nog steeds betrokken waren bij de voorbereiding van de externe
verzelfstandiging van BOB.
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garantie zou bestaan omtrent het takenpakket en het ervoor beschikbare budget.151

Het streven was erop gericht het desbetreffende takenpakket na een overgangspe-
riode van zeven jaren, geheel over te laten aan de betrokken marktpartij. De
gemeente zou dan wellicht niet langer mede-eigenaar blijven van de pps. Na een
overgangsperiode van vijf à zeven jaren zou de pps-BOB concurrerend op de
markt moeten kunnen werken. Na de overgangsperiode zouden de gemeentelijke
werkzaamheden ook niet zonder meer blijven toevallen aan de pps-BOB. In
principe zou de gemeentelijke relatie met de pps-BOB vanaf de oprichting gelijk
moeten zijn aan die met andere aannemers.

VII.4.2.2 De uitwerking van de externe verzelfstandiging en het functio-
neren van BOB

In april 1995 verscheen een programma van eisen, op basis waarvan benaderde
bedrijven een "samenwerkingsvisie" konden indienen bij de gemeente. In het
programma van eisen werden de gemeentelijke plannen en eisen beknopt uiteen-
gezet, terwijl ook informatie werd gegeven over bijvoorbeeld de functies van de
werknemers van BOB, hun salarissen en de (globaal) te verrichten werkzaam-
heden. Na een beoordeling van de door vijf (combinaties van) aannemersbedrij-
ven uitgebrachte offertes, werd met één marktpartij verder overleg gestart over de
op te richten pps-BOB.152

  In opdracht van de gemeente gaf een externe accountant in het najaar van 1995
een oordeel over het gemeentelijke programma van eisen en de hierop gebaseerde
offerte van de marktpartij. Deze kritische analyse leidde tot verscheidene
opmerkingen en vragen omtrent zowel het programma van eisen als de offerte. Zo



       Ten tijde van het onderzoek en het schrijven van het uitgebreide onderzoeksverslag,153

was het overleg tussen de gemeente Haarlemmermeer en de marktpartij nog niet afgerond.
Daarom was het uit overwegingen van vertrouwelijkheid niet mogelijk in dat verslag - en
hier - al uitgebreid in te gaan op de door de externe accountant naar voren gebrachte
vragen en constateringen, die effect hadden op het vast te stellen bedrag aan jaarlijkse
kosten van de BOB-organisatie. Maar genoemd kan bijvoorbeeld nog worden, dat door de
aannemers expliciet vermogenskosten werden opgevoerd (niet opgenomen in de kosten
van BOB binnen de OWM-begroting), terwijl de aannemers ook veel kortere afschrijvings-
termijnen voor apparatuur hanteerden. Voor de volledigheid kan worden herhaald dat
medio 1997 de externe verzelfstandiging van BOB niet was gerealiseerd, maar dat het
voornemen tot de verzelfstandiging nog steeds bestond.

       Door een betrokkene werd gesteld, dat de dienst OWM in de periode vanaf 1990154

vrij slecht functioneerde, maar dat dit in het bijzonder gold voor de sectoren Groenvoor-
ziening en Civieltechniek. Onder meer de activiteiten op het gebied van het
beheer openbare buitenruimte waren bij die sectoren ondergebracht. Het ziekteverzuim bij
de medewerkers op het gebied van de openbare buitenruimte lag in 1995 op circa 16%.
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werd benadrukt, dat de offerte van de marktpartij fors hoger was dan de circa ƒ
7,1 miljoen, die de gemeente hanteerde als kosten in 1995. Ten dele was dit toe
te schrijven aan het feit, dat de gemeente geen rekening hield met de binnen de
gemeente voor de BOB-activiteiten gemaakte overheadkosten. Daarnaast werd
onder meer gesteld dat als de gemeente niet volledig eigenaar zou zijn van de pps-
BOB, wellicht over alle gemeentelijke opdrachten BTW betaald zou moeten
worden.153

  Mede vanwege de vele vragen waartoe het rapport van de externe accountant
leidde, werd besloten af te zien van 1 januari 1996 als startdatum voor de pps-
BOB. Verschillende aspecten van het gemeentelijke programma van eisen moesten
worden herzien.
  Bij de vertraging speelde overigens ook mee, zo stelden enkele betrokkenen, dat
de concrete voorbereidingen binnen de dienst OWM veel te laat van start waren
gegaan. Die late start werd mede toegeschreven aan het feit, dat bij diverse
betrokkenen binnen OWM vrij lange tijd de gedachte zou hebben bestaan, dat een
niet al te voortvarende voorbereiding van de externe verzelfstandiging zou
kunnen leiden tot afstel.
  Bij de meeste, veelal oudere medewerkers die werkzaam waren bij BOB, bestond
ook geen enkel enthousiasme om de gemeentelijke organisatie te verlaten. Dit
hing samen met het verlies van de ambtelijke status, de minder gunstige arbeids-
voorwaarden in de bouwsector (al zouden inkomensverschillen, in elk geval
aanvankelijk, worden gecompenseerd), de verwachte, hogere werkdruk en de
grotere onzekerheid omtrent het behouden van werk op de langere termijn.
Daarbij werd gesteld, dat BOB in feite al lange tijd matig functioneerde, wat
wellicht was versterkt doordat de toekomstige positie van de medewerkers al sinds
1993 onzeker was.154



Daarnaast zou bij relatief veel medewerkers sprake zijn van "ongedisciplineerd gedrag",
zoals onvoldoende inzet voor het werk en regelmatig te laat op het werk komen.
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  Vanwege de opgetreden vertraging besloot het College van B en W in het najaar
van 1995 om per 1 januari 1996 een "doe alsof-situatie" ten aanzien van de pps-
BOB van start te laten gaan. De verschillende onderdelen van OWM die uitvoe-
rend werk deden op het gebied van de openbare buitenruimte, werden daarbij
daadwerkelijk samengevoegd tot één organisatie-onderdeel. Door de bij de pps-
BOB betrokken marktpartij werd een interim-bedrijfsleider beschikbaar gesteld,
die de plannen voor de pps-organisatie concreet diende uit te werken. Om deze
interim-bedrijfsleider een zekere zelfstandigheid en handelingsvrijheid te geven,
kreeg hij al bepaalde budgettaire bevoegdheden.
  De interim-bedrijfsleider deelde het werkgebied van de pps-BOB op in vijf
rayons, met aan het hoofd van elk rayon een uitvoerder. In elk rayon werd één
ploeg uitvoerende medewerkers actief, waarbij de medewerkers in principe alle
voorkomende werkzaamheden verrichtten. Er zou dus sprake moeten zijn van een
flexibele inzet van medewerkers binnen een rayon (zowel activiteiten verrichten
op het gebied van groen- als wegenonderhoud). Ook tussen de rayons zou een
flexibele personeelsinzet mogelijk moeten zijn. Per rayon zou de uitvoerder over
de uitvoering van werkzaamheden rechtstreeks overleggen met de gemeentelijke
rayonbeheerder/-toezichthouder.
  Volgens de plannen zou de toekomstige BOB-organisatie geleid worden door een
directeur, die werd bijgestaan door een kleine staf (een stafbureau personeel en
administratie en een bedrijfsbureau; in totaal drie medewerkers). Het aantal
uitvoerende medewerkers van BOB zou circa 70 fte omvatten (waarvan ongeveer
60 fte afkomstig van OWM). Door medewerkers van de marktpartij werd naar
voren gebracht, dat het nodig was om - in vergelijking tot de situatie bij OWM,
waar in het verleden circa 90 fte betrokken waren bij uitvoerende taken op het
gebied van de openbare buitenruimte - middelen voor personele uitgaven te
verschuiven naar budgetten voor materiële uitgaven. Door meer en betere
apparatuur in te zetten, zouden de te verrichten werkzaamheden met minder
medewerkers gedaan kunnen worden en zou de efficiëntie toenemen.
  Het toezicht op de pps, die waarschijnlijk de juridische vorm van een besloten
vennootschap zou krijgen, zou worden uitgeoefend door een raad van commissa-
rissen, waarin de gemeente drie en de marktpartij twee leden konden benoemen.
  De gemeente Haarlemmermeer zou volgens de plannen in eerste instantie voor
zestig procent eigenaar worden van de pps-BOB. In de toekomst zou BOB
eventueel ook kunnen werken voor andere opdrachtgevers dan de gemeente
Haarlemmermeer.
  Omdat de externe verzelfstandiging ten tijde van het onderzoek nog niet was
gerealiseerd, kan hier niet worden gerapporteerd over de uiteindelijke uitkomsten
van het verzelfstandigingsproces en de eventuele gevolgen ervan voor de produk-



       Zie het volledige onderzoeksrapport voor een uitgebreidere weergave van de155

mogelijke ontwikkelingen in het financieel-economisch management bij BOB.
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tie en efficiëntie. In het navolgende wordt nog wel kort ingegaan op enkele
denkbeelden die bestonden omtrent de financieel-economische sturing van BOB.155

VII.4.3 Voornemens ten aanzien van het financieel-economisch manage-
ment van BOB

                  
Per 1 januari 1996 kreeg de interim-manager van BOB enige budgettaire bevoegd-
heden, zoals de bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden verplichtingen aan
te gaan. Naar verwachting zouden na realisatie van de externe verzelfstandiging,
de financieel-economische bevoegdheden van BOB niet meer beperkt worden
vanuit de gemeente. De gemeente zou slechts nagaan, of BOB voldeed aan de
gemaakte prestatie-afspraken. Jaarlijks zou in de gemeentebegroting een budget
voor BOB worden vastgesteld, op basis waarvan in een jaarcontract een nadere
uitwerking zou plaatsvinden van de concreet door BOB te leveren prestaties. De
gemeenteraad zou de jaarcontracten niet hoeven goed te keuren. De raad werd
geacht met het programma van eisen op hoofdlijnen sturing te hebben gegeven
aan de externe verzelfstandiging.
  Overigens bestond bij de marktpartij weinig enthousiasme over het maken van
al te gedetailleerde afspraken over bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
prestaties van BOB. Gevreesd werd, dat gedetailleerde afspraken op voorhand
zouden kunnen leiden tot een zekere starheid en inefficiëntie van de organisatie.
  Op financieel-economisch gebied zou de gemeente slechts de jaarrekening
ontvangen, die de BOB-organisatie na de externe verzelfstandiging diende op te
stellen. Van de zijde van de gemeente werden de jaarrekening en een goed-
keurende accountantsverklaring gezien als belangrijke documenten.
  Het lag niet in de bedoeling, dat de gemeente rechtstreeks inzage zou krijgen in
de administratie van BOB. In de hoedanigheid van aandeelhouder zou de gemeen-
te volgens de plannen, in elk geval aanvankelijk, elke drie maanden een tussen-
tijds financieel verslag ontvangen.
  Van een "gedwongen winkelnering" bij de gemeente was volgens de plannen
geen sprake. BOB zou bijvoorbeeld ook vrij zijn in de keuze van de huisvesting.
  Na de verzelfstandiging zou de in te stellen raad van commissarissen nadere
regels stellen omtrent de financieel-economische bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden van het management van BOB.
  Vóór de externe verzelfstandiging waren de budgetten van BOB onderdeel van
het totaalbudget van OWM. Na de externe verzelfstandiging zou de bekostiging
van BOB blijven verlopen via de begroting van OWM (formeel vanaf 1 januari
1996 weer Openbare Werken). Maar in feite zou het gaan om een geoormerkt
budget op de begroting, dat via OWM werd overgeheveld naar BOB.
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  Volgens de gemeentelijke voornemens zou de bekostiging van BOB plaatsvinden
in de vorm van een in twaalf gelijke maandelijkse termijnen uit te keren "lump
sum"-budget. Omtrent de door BOB te leveren prestaties zouden duidelijke
afspraken worden gemaakt. Maar het jaarlijkse budget zou niet gebaseerd worden
op afspraken omtrent èn het volume van de produktie (de aantallen "produkten")
èn de kostprijzen ervan. Voor dit laatste ontbraken, in elk geval tijdens het proces
van verzelfstandiging, veelal ook de benodigde gegevens.
  Met de externe verzelfstandiging zouden geen financieel-economische mede-
werkers van OWM overgaan naar BOB. Evenmin zouden de financieel-econo-
mische werkzaamheden voor BOB na de externe verzelfstandiging nog binnen de
gemeentelijke organisatie worden uitgevoerd, zo gaven betrokkenen aan. Wellicht
zou voor activiteiten als de loonadministratie en facturering een administra-
tiekantoor worden ingeschakeld. Een kleine stafafdeling binnen BOB zou eenvou-
dige administratieve taken kunnen verrichten.

VII.4.4 Ter afsluiting

In het voorgaande werd een schets gegeven van de activiteiten en de voornemens
tot externe verzelfstandiging van BOB. Daarnaast werd ingegaan op enkele te
verwachten veranderingen in het financieel-economisch management van een
extern verzelfstandigd BOB.
  Op basis van de voornemens tot externe verzelfstandiging en de erbij gehan-
teerde argumenten worden, voorzover mogelijk, de ontwikkelingen bij BOB in de
volgende paragraaf geplaatst tegenover de in hoofdstuk III ontwikkelde stellingen
en hypothesen. Daarbij kan worden opgemerkt, dat in de hypothesen 11 t/m 15
vooral wordt ingegaan op de effecten van de verzelfstandiging. Omdat de externe
verzelfstandiging nog niet was gerealiseerd en er dus ten tijde van het onderzoek
geen effecten bepaald konden worden, geldt met name voor deze hypothesen dat
weinig conclusies kunnen worden getrokken omtrent de steun die BOB eraan
geeft.

VII.4.5 Een confrontatie van de bevindingen bij BOB met het neo-insti-
tutionele theoretisch raamwerk

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen rond BOB gerelateerd aan de
stellingen en hypothesen, die in hoofdstuk III werden geformuleerd op basis van
de neo-institutionele economie (en enkele ermee verwante theorieën). Daarbij
wordt steeds een schets gegeven van de ontwikkelingen en overwegingen, die van
belang zijn om te kunnen beoordelen welke steun de plannen tot verzelfstandiging
van BOB geven aan een bepaalde stelling of hypothese. Zoals bij de in het
voorgaande aan de orde gekomen organisaties al werd aangegeven, kan het bij
deze steun gaan om formele, expliciete steun en steun, zoals die werd geboden
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door de gang van zaken in de praktijk. Omdat de verzelfstandiging van BOB nog
niet was gerealiseerd, kan in verscheidene gevallen niet worden aangegeven welke
ontwikkelingen zich in de praktijk voordeden. Soms wordt, in plaats van op de
feitelijke ontwikkelingen, ingegaan op de in de toekomst denkbaar geachte
ontwikkelingen.
  Onderstaand worden de stellingen en hypothesen steeds met enkele trefwoorden
weergegeven (zie paragraaf III.5 en bijlage III.A voor de volledige weergave van
de stellingen en hypothesen). Daarna wordt ingegaan op de voor een bepaalde
stelling of hypothese relevant geachte feiten en ontwikkelingen bij BOB. In
diverse gevallen wordt daarbij ook aandacht geschonken aan overwegingen, zoals
die meer in het algemeen een rol speelden bij de kerntakendiscussie (ktd). In
hoofdstuk X wordt voor BOB en de andere onderzochte organisaties gezamenlijk
nagegaan, in hoeverre ze steun bieden aan de in hoofdstuk III geformuleerde
stellingen en hypothesen.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Bij de kerntakendiscussie (ktd) en de voorgenomen externe verzelfstandiging van
de activiteiten op het gebied van het Beheer Openbare Buitenruimte (BOB), ging
het in de eerste plaats om een herbezinning omtrent de taken van het politieke
bestuur. Het vergroten van de economische efficiëntie van de gemeentelijke
organisatie speelde in de ktd formeel eveneens een rol, met name omdat met de
ktd ook bezuinigingen gerealiseerd moesten worden.
  Met de externe verzelfstandiging van BOB hoefden formeel geen kostenbespa-
ring en verhoging van de efficiëntie te worden gerealiseerd. Omdat BOB naar
verwachting BTW zou moeten betalen over de voor de gemeente Haarlemmer-
meer verrichte taken, terwijl het takenpakket niet zou worden aangepast en het
budget gelijk zou blijven aan het binnen de gemeentelijke organisatie beschikbare
budget, zou in de praktijk een forse toename van de efficiëntie van BOB noodza-
kelijk zijn. Op langere termijn zou BOB geheel "marktconform" moeten werken,
omdat er dan geen werk- en budgetgarantie van de gemeente meer zou zijn.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

Bij de externe verzelfstandiging van BOB speelden persoonlijke materiële belang-
en geen formele rol. Ook in de praktijk hadden de werknemers van BOB geen
persoonlijke materiële belangen bij de verzelfstandiging. Met de verzelfstandiging
zouden de salarissen gemiddeld genomen hooguit gelijk blijven; de overige
arbeidsvoorwaarden zouden in het algemeen verslechteren. Voorzover vast te
stellen, leidde de externe verzelfstandiging evenmin tot materiële voordelen bij de
ambtelijke en politieke leidinggevenden. Onduidelijk was, in hoeverre het matige
functioneren van BOB een rol speelde bij het besluit tot externe verzelfstandiging.

3. Invloed op positie van de overheid ("macht") en regelgeving
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In de kerntakendiscussie speelde de mogelijkheid tot beïnvloeding van regel-
geving formeel een rol. Van de gemeentelijke taken werd nagegaan, of het ging
om kerntaken en of externe verzelfstandiging (wettelijk) toegestaan, of (politiek
gezien) acceptabel was. Externe verzelfstandiging werd vooral acceptabel geacht
bij uitvoerende taken, dat wil zeggen taken die niet direct de kern van de politieke
sturing en de gemeentelijke organisatie betroffen.
  Bij de voorgenomen externe verzelfstandiging van BOB ging het om uitvoerende
taken, die in de praktijk de gemeentelijke macht en de regelgeving niet zouden
beïnvloeden. Een groot deel van de desbetreffende werkzaamheden werd ook
uitbesteed aan commerciële bedrijven.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Bij de ktd werd externe verzelfstandiging van organisatie-onderdelen mogelijk.
Externe verzelfstandiging was hierbij mede afhankelijk van de vraag, of door
bijvoorbeeld het vooraf stellen van regels of maken van afspraken, voldoende
(politieke) sturing kon worden gegeven aan de aard van het collectieve goed en de
externe effecten ervan. Formeel was er dus een zekere aandacht voor eventuele
externe effecten en de vraag of het ging om een collectief goed.
  Bij BOB ging het om uitvoerende activiteiten. Externe effecten van de uitvoering
van de taken en aspecten van collectieve goederen, waren in de praktijk goed te
beheersen via regelgeving. Veel van de desbetreffende werkzaamheden werden
ook uitbesteed. Daarbij bleek de politieke sturing en de uitwerking van beleid te
kunnen plaatsvinden vanuit de gemeentelijke organisatie.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

In de ktd en bij de voorgenomen externe verzelfstandiging van BOB, werden
begrippen als agentschaps-, informatie- en transactiekosten niet gehanteerd. Maar
wel werd formeel aandacht geschonken aan met name de na de externe verzelf-
standiging door BOB te verstrekken informatie over de gerealiseerde prestaties.
  Ook bij BOB waren de agentschapskosten, e.d., niet te meten. Er valt evenwel
te beredeneren dat het samenvoegen van alle activiteiten op het gebied van de
openbare buitenruimte in één organisatie, in plaats van de verspreide uitvoering
binnen drie sectoren van OWM, in de praktijk zou kunnen leiden tot lagere
agentschaps-, informatie- en transactiekosten. Vanwege de concrete activiteiten
van BOB, zou het maken van goede prestatie-afspraken (en eventueel het bereke-
nen van kostprijzen) in het algemeen relatief eenvoudig moeten zijn.
  Maar de externe verzelfstandiging van BOB zou in de praktijk ook betekenen
dat, veel meer dan het geval was binnen de gemeentelijke organisatie, overlegd
moest worden over de te realiseren prestaties en dat gerapporteerd moest worden
over de gerealiseerde prestaties. Daar kwam bij dat vanuit de gemeente rayonbe-
heerders toezicht bleven houden op de uitvoering van werkzaamheden. Per saldo



210

zou dit ertoe kunnen leiden dat de totale informatie-, transactie- en agentschaps-
kosten zouden toenemen met de externe verzelfstandiging van BOB.

6. Onzekerheid rond de uitvoering van (essentiële) taken

Het aspect onzekerheid speelde wellicht, in elk geval indirect, een formele rol
tijdens de voorbereiding van de externe verzelfstandigingen. Plannen voor externe
verzelfstandiging werden vooral gemaakt voor díe activiteiten, waarbij de onze-
kerheid relatief beperkt was.
  Op langere termijn zou BOB geconfronteerd worden met concurrentie vanuit de
markt, waardoor in de praktijk de onzekerheid zou toenemen. Vanwege de werk-
en budgetgarantie die de gemeente zou geven, zou de onzekerheid voor BOB
vooralsnog echter beperkt zijn en nauwelijks veranderen ten opzichte van de
situatie, waarin BOB nog een onderdeel was van de gemeentelijke organisatie.
Onduidelijk was nog, in hoeverre een strikter gemeentelijk toezicht op de gereali-
seerde prestaties in de praktijk zou kunnen leiden tot onzekerheden omtrent het
budget van BOB (dat wil zeggen: of het budget gekort zou worden bij het niet-
realiseren van prestaties).

7. Specificiteit

Het aspect specificiteit speelde geen formele rol in de kerntakendiscussie en de
voorbereiding van de externe verzelfstandiging van BOB.
  Bij de externe verzelfstandiging van BOB ging het om activiteiten van OWM,
waarbij in de praktijk vrijwel geen sprake was van specificiteit van kennis, activa
of produkten. De werkzaamheden van BOB werden in het algemeen eveneens
verricht door vele bedrijven. De gemeente Haarlemmermeer besteedde een
belangrijk deel van de desbetreffende werkzaamheden ook daadwerkelijk uit.

8. Schaalvoordelen

Bij het ontwikkelen van plannen omtrent de externe verzelfstandiging van BOB,
speelden eventuele schaalvoordelen geen formele rol tijdens de voorbereidingen.
  In de praktijk zouden na externe verzelfstandiging schaalvoordelen binnen BOB
kunnen optreden, bijvoorbeeld als er inderdaad gewerkt zou worden met binnen
de rayons en over de rayongrenzen heen flexibel in te zetten ploegen mede-
werkers met min of meer gelijke vaardigheden. Mogelijk zou BOB ook voor
opdrachtgevers buiten de gemeentegrenzen kunnen werken.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

In de ktd werd tijdens de formele voorbereidingen nadrukkelijk aandacht besteed
aan de aard van de activiteiten en produktie en de mogelijkheid hierover goede
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afspraken te maken. Vooral organisatie-onderdelen met concrete activiteiten en
produkten, waarbij het mogelijk werd geacht te komen tot heldere afspraken
omtrent de te leveren prestaties, kwamen in aanmerking voor externe verzelf-
standiging.
  Bij de te verzelfstandigen activiteiten op het gebied van het beheer openbare
buitenruimte was in de praktijk sprake van concrete en goed meetbare activiteiten
en prestaties (al werden die prestaties in het verleden binnen de gemeente niet
gemeten). Berekening van kostprijzen voor de activiteiten en produkten van BOB
was in het algemeen relatief eenvoudig. Uitgaande van de hypothese zou BOB in
aanmerking kunnen komen voor externe verzelfstandiging.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Bij externe verzelfstandiging van onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer
was er soms enige formele aandacht voor de vraag, of externe concurrentie
bestond. Veel meer nadruk lag echter op aspecten als de meetbaarheid van
prestaties en het kunnen maken van duidelijke prestatie-afspraken. Bij de ver-
zelfstandiging van BOB werd niet expliciet ingegaan op het aspect concurrentie.
  In de praktijk was bij de activiteiten van BOB in het algemeen sprake van veel
concurrentie. Volgens de plannen zou BOB op langere termijn volledig concur-
rerend moeten werken. Vooralsnog zou BOB door de werk- en budgetgarantie
nog worden afgeschermd voor deze concurrentie. De op korte termijn noodza-
kelijke verhoging van de efficiëntie vloeide voort uit onder meer de verwachte
BTW-plichtigheid van BOB.

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

In het kader van de ktd en vooral het OO-traject, werd nadrukkelijk formele
aandacht besteed aan onder meer de overheadkosten.
  Het was niet bekend, hoeveel arbeidsuren vóór de externe verzelfstandiging
binnen de gemeentelijke organisatie gemoeid waren met toezichts- en andere
overheadtaken op het gebied van BOB. Er was ook geen concrete informatie over
de vraag, of externe verzelfstandiging van BOB op centraal niveau zou leiden tot
lagere overhead- en agentschapskosten. Mede vanwege de komst van vijf rayon-
beheerders, die zich overigens ook bezighielden met de door de gemeente nieuw
ontwikkelde taken op het gebied van het integraal buurtbeheer, zou in de praktijk
na externe verzelfstandiging binnen de gemeente sprake zijn van vrij aanzienlijke
kosten van toezicht.
  Omdat de verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd, waren er geen
concrete indicaties omtrent de ontwikkeling van de kosten van overhead, monito-
ring en bonding. De activiteiten van BOB zouden op langere termijn onderhevig
zijn aan concurrentie. Onbekend was, in hoeverre dat zou leiden tot een daling in
de kosten van overhead en toezicht. Omdat niet bekend was hoe de organisatie
precies zou worden ingericht, is het moeilijk te beredeneren hoe de kosten van
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overhead, monitoring en bonding binnen BOB zich in de praktijk na realisatie van
de verzelfstandiging zouden kunnen ontwikkelen.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

In het kader van de ktd en de externe verzelfstandiging van organisatie-onder-
delen, was er in diverse gevallen interesse in de kostprijzen van produkten. Soms
vond ook een vergelijking plaats met de prijzen van externe organisaties. Echter,
in de voorbereidingen van de externe verzelfstandiging van BOB speelde verho-
ging van de efficiëntie, c.q. een daling van de kostprijs, formeel geen rol.
  Omdat de verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd, was geen
concrete informatie beschikbaar over de in de praktijk opgetreden ontwikkeling
van de kostprijzen bij BOB.
  Opgemerkt kan nog worden, dat BOB op langere termijn in principe "marktcon-
form" moest werken. Op langere termijn zou de kostprijs per eenheid produkt
waarschijnlijk moeten dalen, om de activiteiten van BOB werkelijk concurrerend
te maken. Uitgaande van een budget dat ongeveer gelijk was aan het binnen de
gemeente beschikbare bedrag en een ongewijzigd takenpakket, zou vanwege de
BTW-verplichtingen ook op korte termijn de efficiëntie van BOB wellicht al
aanzienlijk moeten toenemen.

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

Ten tijde van het onderzoek was in de formele voorbereiding van de verzelfstan-
diging van BOB weinig of geen aandacht besteed aan de in de hypothese genoem-
de elementen. Omdat de verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd,
kon niet worden nagegaan welke ontwikkelingen in de praktijk zouden optreden
ten aanzien van de in de hypothese genoemde aspecten. Onderstaand worden in
algemene zin enkele mogelijke ontwikkelingen geschetst.
  De mate van eenduidigheid in de doelstellingen zou met de externe verzelfstan-
diging kunnen toenemen. BOB zou geen deel meer uitmaken van een grote
organisatie met uiteenlopende activiteiten, terwijl bovendien geen sprake meer
zou zijn van directe politieke invloed (en eventuele politieke doelstellingen).
Verwacht mocht worden dat, om de continuïteit te waarborgen, financieel-
economische doelstellingen een meer prominente rol zouden krijgen.
  Na de externe verzelfstandiging van BOB zouden de medewerkers onder de
Bouw-CAO vallen. Dat zou een verzwakking van de rechtspositie van de werkne-
mers betekenen. In de praktijk zou het bijvoorbeeld gemakkelijker zijn medewer-
kers te ontslaan. Aangenomen mag dus worden, dat er meer mogelijkheden
zouden komen om efficiënt gedrag bij de werknemers te bevorderen. Gedurende
een overgangstermijn van zeven jaren zouden de werknemers overigens in
principe kunnen terugvallen op de gemeentelijke wachtgeldregeling.
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  De teruggang in salaris van de medewerkers van BOB werd op het moment van
de externe verzelfstandiging gecompenseerd. Op de langere termijn zouden enige
verschillen kunnen optreden. Onbekend was nog of de beloning van de medewer-
kers of de leidinggevende(n) van BOB, (mede) zou afhangen van de behaalde
financiële resultaten. Vooralsnog was het niet waarschijnlijk, dat de externe
verzelfstandiging gemiddeld genomen zou leiden tot een verbetering in de inko-
menspositie van de medewerkers van BOB (of van betrokkenen binnen de ge-
meentelijke organisatie). 

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Tijdens de kerntakendiscussie en de formele voorbereiding van de externe
verzelfstandigingen, werd expliciet ingegaan op de wijze waarop de te verzelf-
standigen organisatie vanuit de gemeente nog kon worden gestuurd. Het lag in de
bedoeling, bij de externe verzelfstandigingen de management control vooral te
richten op de essentiële prestaties. Over die prestaties dienden ook duidelijke
afspraken te worden gemaakt tussen de gemeente en de verzelfstandigde organisa-
tie.
  Omdat de externe verzelfstandiging nog niet was gerealiseerd, kunnen de in de
praktijk opgetreden ontwikkelingen bij BOB niet worden geschetst. Het streven
van de gemeente was er echter op gericht te komen tot heldere prestatie- afspra-
ken, op basis waarvan BOB - in elk geval op langere termijn, als geen werk- en
budgetgaranties zouden gelden - ook afgerekend zou kunnen worden.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

De financieel-economische functie van BOB was nog niet uitgewerkt. Aange-
nomen mocht echter worden, dat de externe verzelfstandiging in de praktijk zou
leiden tot aanzienlijke veranderingen in de financieel-economische sturing van
BOB. Om op termijn concurrerend te kunnen optreden, moest er aandacht zijn
voor onder meer de kosten en de kostprijzen van de organisatie. Om duidelijk te
maken dat voldaan was aan de contractafspraken met de gemeente, zou ook een
goede prestatiemeting nodig zijn.

VII.4.6 Ter afsluiting

In paragraaf VII.4 kwam de voorgenomen externe verzelfstandiging van het
Beheer Openbare Buitenruimte aan de orde. Omdat deze verzelfstandiging
vanwege vertragingen nog niet was gerealiseerd ten tijde van het onderzoek,
moest de analyse van BOB zich beperken tot de overwegingen voor en de
voorbereiding van de verzelfstandiging. De effecten van de verzelfstandiging op
de produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie, konden niet worden bepaald.
Wel werd een schets gegeven van enkele te verwachten ontwikkelingen en



       Zie voor een uitgebreider verslag van de ontwikkelingen bij de Openbare Biblio-156

theek het volledige rapport dat werd opgesteld over het onderzoek bij drie organisatie-
onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer.
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voornemens ten aanzien van het financieel-economisch management van BOB.
Voorzover mogelijk werden de ontwikkelingen rond BOB ook gerelateerd aan het
neo-institutionele raamwerk van stellingen en hypothesen. Omdat de verzelf-
standiging nog niet was gerealiseerd, werd daarbij in verschillende gevallen niet
ingegaan op de in de praktijk opgetreden ontwikkelingen, maar op in de toekomst
bij BOB denkbaar geachte ontwikkelingen.
  In paragraaf VII.5 wordt ingegaan op het derde organisatie-onderdeel dat bij de
gemeente Haarlemmermeer werd onderzocht. Het betreft hier de externe verzelf-
standiging van de Openbare Bibliotheek.

VII.5 De externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek

VII.5.1 Inleiding

In het kader van de kerntakendiscussie (ktd) werd de Openbare Bibliotheek te
Haarlemmermeer per 1 april 1995 extern verzelfstandigd. Tot dan was de Open-
bare Bibliotheek een onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
  De externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek vormde een belang-
wekkende case voor onderzoek, omdat het hier enerzijds formeel ging om een
externe verzelfstandiging, terwijl anderzijds duidelijk was, dat de betrokken
activiteit sterk afhankelijk zou blijven van de (lokale) overheid. Deze case zou
bijvoorbeeld inzicht kunnen bieden in de mate waarin, bij het voortbestaan van
een nauwe relatie tussen de voormalige moederorganisatie en de verzelfstandigde
organisatie, in de praktijk toch zakelijke verhoudingen tussen de betrokken partij-
en zouden ontstaan. Daarnaast werd de keuze voor de Openbare Bibliotheek
gebaseerd op de overweging, dat de meeste activiteiten van deze organisatie
relatief concreet waren, waardoor het wellicht mogelijk zou zijn een beeld te
verkrijgen van de effecten van de verzelfstandiging.
  Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Paragraaf VII.5.2 bevat een schets van
de activiteiten, de ontwikkeling, het functioneren en de verzelfstandiging van de
Openbare Bibliotheek. In paragraaf VII.5.3 komen de effecten van de externe
verzelfstandiging op de produktie, het personeelsbestand, de kosten en de effici-
entie aan de orde. In paragraaf VII.5.4 worden de met de externe verzelfstandi-
ging opgetreden veranderingen in het financieel-economisch management ge-
schetst. In paragraaf VII.5.5 worden de diverse ontwikkelingen bij de Openbare
Bibliotheek, geplaatst tegenover het op basis van de neo-institutionele (economi-
sche) theorie ontwikkelde theoretische raamwerk.156



       Door verschillende betrokkenen werd aangegeven dat de bibliotheek bij het uitlenen157

van boeken, verreweg de belangrijkste activiteit, geen concurrentie ondervond van andere
organisaties. Bij andere, qua personeelsinzet minder omvangrijke activiteiten, zoals het
organiseren van voorleesavonden van schrijvers, of educatieve activiteiten voor scholen,
was concurrentie misschien mogelijk, maar trad die in de praktijk niet op.
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VII.5.2 Activiteiten, ontwikkeling en verzelfstandiging van de Openbare
Bibliotheek Haarlemmermeer

De belangrijkste taken van de Openbare Bibliotheek waren het uitlenen van
boeken en andere informatiedragers en het ondernemen van diverse activiteiten
ter stimulering van het lezen. Zowel vóór als na de externe verzelfstandiging in
1995, was het uitlenen van boeken verreweg de belangrijkste activiteit. Daarnaast
werden onder meer (educatieve) videobanden en diaseries uitgeleend, konden in
de bibliotheekfilialen kranten en tijdschriften worden gelezen, werden activiteiten
rond schrijvers georganiseerd en was de bibliotheek actief voor scholen en
bejaardencentra. Naast de direct op het publiek gerichte activiteiten werden
diverse ondersteunende werkzaamheden verricht, zoals herstel van boeken,
beschrijven van boeken en personele en financieel-economische werkzaamheden.
  De Openbare Bibliotheek in Haarlemmermeer had in 1995 zes vestigingen (een
centrale bibliotheek en vijf filialen). Voor de diverse kleinere kernen in de
gemeente beschikte de bibliotheek over een mobiel filiaal ("boekenbus"). Het
aantal vaste formatieplaatsen bij de Openbare Bibliotheek bedroeg eind 1994 ruim
41 (1995: circa 45). Deze formatieplaatsen werden bezet door in totaliteit circa 75
personen. Daarnaast waren er nog enkele medewerkers werkzaam via werkgele-
genheidsverruimende overheidsregelingen.
  Hoewel de bibliotheek vanaf 1978 deel uitmaakte van de gemeentelijke organisa-
tie, had ze tot 1991 een relatief zelfstandige positie. Hieraan kwam met de reorga-
nisatie van 1991 formeel een einde; de bibliotheek werd een afdeling binnen de
sector cultuur van de gemeentelijke dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC).
Voor de Openbare Bibliotheek betekende de reorganisatie van 1991 dus een
zekere centralisatie.
  De Openbare Bibliotheek was in Haarlemmermeer in de periode 1985-1995 niet
sterk ontwikkeld, in vergelijking tot andere grotere gemeenten en landelijke
gemiddelden. De personeelsformatie was bijvoorbeeld relatief beperkt (en
daarmee het aantal openingsuren per week), evenals het beschikbare aantal boeken
per inwoner. Ook was de Openbare Bibliotheek vrij "traditioneel" in haar
activiteiten. De bibliotheekcollectie bestond hoofdzakelijk uit boeken en tijd-
schriften. Afgezien van bijvoorbeeld educatieve videobanden, was er weinig
aandacht voor andere bronnen van informatie, zoals bladmuziek, beeldplaten,
compact discs, computerprogramma's en aansluitingen op databanken.  Na de157

verzelfstandiging gaf het bestuur aan dat nieuwe initiatieven dienden te worden



       Door betrokkenen werd overigens aangegeven dat er ook vanaf 1991, zowel binnen158

de dienst WOC als de gemeentepolitiek, vrijwel geen aandacht was voor het inhoudelijke
functioneren van de bibliotheek (zoals dat functioneren kon worden afgeleid uit gegevens
over bijvoorbeeld ledentallen en aantallen uitleningen). Gegevens over de prestaties
werden dan ook slechts in beperkte mate verzameld en gerapporteerd. In de jaren tachtig
werd wèl een wat breder scala aan prestatiegegevens en kengetallen vermeld in de
jaarverslagen van de Openbare Bibliotheek.

       Voor de goede orde kan erop worden gewezen, dat het interne rapport van de159

ambtelijke werkgroep niet volledig werd opgenomen in het rapport Openbare Biblio-
theken, zoals dat in het kader van de kerntakendiscussie werd toegezonden aan de gemeen-
teraad. Dit hing samen met het feit, zo werd door betrokkenen aangegeven, dat de
conclusie van de ambtelijke werkgroep niet zonder meer overeenkwam met het eenduidige
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ontplooid. Die initiatieven zouden echter moeten aansluiten bij de traditionele
activiteiten en doelgroepen.
  Zowel binnen de Openbare Bibliotheek als binnen de gemeente, bestond in de
periode 1985-1990 nauwelijks aandacht voor beleidsontwikkeling op het gebied
van het bibliotheekwerk. De gemeente wilde vanaf 1991 niet alleen in organisa-
torisch, maar ook in beleidsinhoudelijk opzicht meer betrokken raken bij de
bibliotheek. Zo werd nagedacht over de rol die de bibliotheek zou moeten
vervullen in het gemeentelijke cultuurbeleid.  Dergelijke, inhoudelijke beleids-158

voornemens kregen echter geen concrete vorm. Dat was een gevolg van het feit
dat bij de in 1992/1993 op gang gekomen kerntakendiscussie werd aangegeven,
dat de Openbare Bibliotheek extern kon worden verzelfstandigd.
  Tijdens de kerntakendiscussie (ktd), werd het openbare bibliotheekwerk uitge-
breid onderzocht door een ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep stelde in een
rapport dat externe verzelfstandiging van de bibliotheek, bijvoorbeeld in de vorm
van een stichting, acceptabel was. Daarbij werd opgemerkt, dat dit niet zonder
meer zou leiden tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening.
  De werkgroep gaf in het rapport geen duidelijke voordelen van een extern
verzelfstandigde Openbare Bibliotheek aan. Door enkele betrokkenen werd
aangegeven, dat binnen de werkgroep in feite een zekere voorkeur bestond voor
interne verzelfstandiging van de bibliotheek. Daarbij had bijvoorbeeld gewerkt
kunnen worden met een managementcontract. Personeelswerk en financieel-
administratieve zaken hadden dan in de gemeentelijke organisatie uitgevoerd
kunnen worden, waardoor schaalvoordelen behouden zouden zijn gebleven. Echte
nadelen van enkel interne verzelfstandiging werden nauwelijks aanwezig geacht.
Ook binnen de gemeente kon de bibliotheek relatief zelfstandig functioneren.
Bekend was echter, zo werd gesteld, dat bij de ambtelijke leiding van de gemeente
een sterke voorkeur bestond voor het zoveel mogelijk op afstand plaatsen van
activiteiten. Daarom droeg de werkgroep toch de externe verzelfstandiging tot een
stichting aan als mogelijke toekomstige organisatievorm voor de Openbare Biblio-
theek.159



advies tot externe verzelfstandiging, zoals dat uiteindelijk aan de gemeenteraad werd
gegeven door de ambtelijke top van de gemeente, de Managementstaf.

       De leden voor dit voorlopige bestuur werden vooral aangezocht door het hoofd van160

de Openbare Bibliotheek. Om tegen te gaan dat indirect een bestuurlijke band tussen
gemeente en bibliotheek zou blijven bestaan, werd besloten in het (voorlopige) bestuur
geen vertegenwoordiger van of namens de gemeente zitting te laten nemen.
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  Na enige discussie over de vormgeving van de verzelfstandiging, ging de
gemeenteraad in juli 1993 bij de besluitvorming rond de kerntakendiscussie
akkoord met het voorstel tot externe verzelfstandiging van de Openbare Biblio-
theek. De gemeente zou wel verantwoordelijk blijven voor de culturele voorzie-
ningen in de gemeente en het voeren van een integraal en samenhangend cultuur-
beleid, waarvan de bibliotheek deel uitmaakte. De externe verzelfstandiging van
de Openbare Bibliotheek diende volgens de besluitvorming in de gemeenteraad te
leiden tot een bezuiniging van ƒ 150.000,- per jaar. Al snel bleek, dat hiervan
slechts ƒ 26.000,- kon worden gerealiseerd.
  Als datum voor de externe verzelfstandiging werd aanvankelijk gekozen voor 1
januari 1995; naderhand verschoof dat naar 1 april 1995. Begin 1994 ging een
voorlopig bestuur van de stichting in oprichting van start.  Het hoofd van de160

Openbare Bibliotheek begon in overleg met dit voorlopige bestuur aan de interne
voorbereiding van de verzelfstandiging. De voorbereidingen werden ondersteund
door een extern adviesbureau, dat onder meer een bedrijfsplan opstelde.
  Bij de medewerkers van de Openbare Bibliotheek bestond in eerste instantie een
zekere weerstand tegen de externe verzelfstandiging. Gevreesd werd dat de
gemeente met de externe verzelfstandiging de verantwoordelijkheid voor het
bibliotheekwerk wilde beperken. De rechtspositie van de medewerkers zou ook
veranderen. Voortaan zouden de medewerkers onder de Bibliotheek-CAO vallen.
Weliswaar zouden, in elk geval voorlopig, verschillen in netto-inkomen en
overige arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk worden overbrugd. Maar vooral op
de langere termijn zou de Bibliotheek-CAO voor de meeste medewerkers iets
minder gunstig kunnen zijn dan de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Door de
medewerkers regelmatig te informeren en door een voorlopige ondernemingsraad
op te richten, verdween volgens betrokkenen de aanvankelijke weerstand vrij
snel.
  Ter voorbereiding van de verzelfstandiging werd door de gemeente een "pro-
gramma van eisen" opgesteld. In dat programma werd aangegeven, aan welke
eisen de Openbare Bibliotheek naar het oordeel van de gemeente in de toekomst
zou moeten voldoen. Omdat werd gevreesd dat te uitgebreide eisen de bibliotheek
zouden hinderen in het functioneren, drong de gemeenteraad erop aan slechts
eisen te stellen omtrent enkele essentieel geachte prestaties. Hierbij speelde mee,
dat de bibliotheek goed had gefunctioneerd sinds de volledige integratie in het
gemeentelijk apparaat in 1991. Ook waren er steeds goede relaties geweest tussen



       Ten tijde van het onderzoek werd bij de gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan161

het opstellen van een nieuwe subsidieverordening, die per 1 januari 1997 zou moeten
ingaan. Uitgaande van het beschikbare concept, zou deze verordening onder meer een
aanscherping kunnen betekenen van de door de Openbare Bibliotheek te formuleren
prestaties, de te verstrekken informatie, alsmede van de mogelijkheden tot reservevorming
(zie het concept voor de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer; najaar 1995).
In de aan de Openbare Bibliotheek voor 1995 en 1996 toegezonden subsidiebrieven, werd
de nieuwe subsidieverordening al aangekondigd.

       Het basisbudget voor de Openbare Bibliotheek werd formeel als volgt beargumen-162

teerd (zie Raadsvoorstel 1995 - 83, p. 6):
- ƒ 4.603.000,- uit WOC-begroting voor 1995;
- ƒ   205.000,- mee te geven overhead WOC en Bestuursdienst (met name

personeelszaken en financiële administratie);
- ƒ   190.000,- vervangingskosten langdurig zieken (een bedrag waarmee de

gemeente als "eigen risicodrager" altijd al geconfronteerd zou
zijn);

- ƒ    70.000,- in verband met overige structurele kosten.
  Naast het basisbudget van ƒ 5,068 miljoen ontving de bibliotheek in 1995 ƒ 100.000,-
voor de aanschaf van extra boeken en ƒ 60.000,- ter dekking van eenmalige kosten in
verband met de verzelfstandiging.
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de bibliotheek en de leiding van de dienst WOC, de ambtelijke concerntop en het
politieke bestuur.
  Begin 1995 kwam tussen de gemeentelijke onderhandelingsdelegatie en het
voorlopige bestuur van de Openbare Bibliotheek een "protocol" tot stand, waarin
afspraken werden vastgelegd omtrent de externe verzelfstandiging. De gemeente-
lijke bemoeienis met de bedrijfsvoering, de financiën en de personeelszaken van
de bibliotheek, zou volgens het protocol sterk teruglopen. In jaarlijkse subsidie-
brieven, te beschouwen als het subsidiecontract, werden de hoogte van de
jaarlijkse subsidie en de te realiseren prestaties nader vastgelegd. In de subsidie-
brieven voor 1995 en 1996 werden overigens slechts concrete prestatie-eisen
geformuleerd omtrent het aantal vestigingen, het wekelijkse aantal openingsuren
per vestiging en de groei van de omvang van de collectie "informatiedragers".161

In een later stadium, wanneer meer ervaring zou zijn opgedaan met de zelfstandig
functionerende bibliotheek, zouden nadere prestatie-afspraken worden gemaakt.
  Het budget zoals dat voor 1995 werd vastgesteld kwam tot stand op basis van
- voorzover mogelijk feitelijk onderbouwde - onderhandelingen tussen de gemeen-
te en het bestuur van de bibliotheek. Het budget dat in de begroting van de dienst
WOC voor 1995 voor de WOC-afdeling Openbare Bibliotheek was opgevoerd,
bedroeg ƒ 4,603 miljoen. Daarnaast werden binnen de gemeente voor de biblio-
theek diverse overhead- en andere kosten gemaakt waarvan, vanwege onder meer
het gebruik van ruwe verdeelsleutels, de precieze omvang niet was vast te stellen.
De extern verzelfstandigde Openbare Bibliotheek ontving voor 1995 een "lump-
sum"-basisbudget van ƒ 5,068 miljoen.  Over de wijze van inzet van de midde-162



       De ambtelijke werkgroep die de mogelijkheden voor externe verzelfstandiging163

natrok, gaf aan dat de verzelfstandiging ook weinig betekenis zou hebben voor het hoofd-
doel van de kerntakendiscussie, het beperken van de betrokkenheid van de politieke en
ambtelijke top bij uitvoerende taken.
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len en de hoogte van de tarieven van de bibliotheek werden geen nadere afspraken
gemaakt. De tarieven (zoals leengelden en de prijs van het lidmaatschap), waar-
mee de bibliotheek "eigen inkomsten" kon verwerven, mocht de bibliotheek
zelfstandig vaststellen.
  Na de externe verzelfstandiging moest de Openbare Bibliotheek meer indirecte
taken zelf (laten) verrichten. De financieel-administratieve taken werden vanaf
1996 uitbesteed aan de Provinciale Bibliotheekcentrale.

VII.5.3 Ontwikkelingen in produktie, personeelsbestand en kosten in de
periode 1991-1995

VII.5.3.1 Inleiding

Bij de reorganisatie van 1991, toen de mate van zelfstandigheid van de Openbare
Bibliotheek formeel afnam, was verhoging van de economische efficiëntie een
belangrijk doel. Volgens de aanvankelijke plannen zou ook de externe verzelf-
standiging van de Openbare Bibliotheek moeten leiden tot een verhoging van de
economische efficiëntie. Al snel kwam echter naar voren, dat de externe verzelf-
standiging hooguit zou leiden tot zeer beperkte besparingen.163

  In het navolgende wordt ingegaan op de ontwikkeling van de produktie, de
apparaatskosten en de verhouding direct-indirect personeel bij de Openbare
Bibliotheek. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de efficië-
ntie. Omdat de bibliotheek ten tijde van het onderzoek nog maar vrij kortstondig
extern was verzelfstandigd, komen ook de ontwikkelingen in de periode 1991-
1995 aan de orde. Daarmee worden de ontwikkelingen vanaf 1995 tegen een
bredere achtergrond geplaatst. Bovendien kan hierdoor een beeld worden verkre-
gen van de effecten die de "centralisatie" van 1991 had op de bibliotheek.

VII.5.3.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Door de bibliotheek werden gedurende verscheidene jaren slechts in beperkte
mate produktiegegevens verzameld en vermeld in de begrotingen en jaarreke-
ningen van de dienst WOC.
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Tabel VII.3 Ontwikkeling in enkele produktie-indicatoren van de Open-
bare Bibliotheek Haarlemmermeer, 1990-1995

activiteit/ 1990 1991 1992 1993 1994 1995
produktie-
indicator

aantal be-   211.930   229.778   270.077   274.000   281.601   261.430
schikbare
informatie-
dragers

aantal uit- 1.025.935 1.022.718 1.083.766 1.089.214 1.182.814 1.112.238
leningen

ingeschre-    23.998    20.191    23.415    23.736    25.428    26.128
ven leden

Bron: administratie Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer (gegevens 1990), ambtelijk rapport
Rapportage deelproject openbare bibliotheek (k.t.d.), 1992 (1991), M.A.M. Laqueur en J.
Bossert, adviesbureau Deloitte en Touche, Bedrijfsplan 1995 Stichting Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer - Eindrapportage, Den Haag 1994 (1992), Jaarverslag 1994 (1994),
Jaarrekening 1995 (1995).

De achtergrond hierbij was het feit, dat lange tijd binnen de gemeentelijke
organisatie en het politieke bestuur weinig interesse bestond in de ontwikkeling
van de activiteiten en "produktie" van de Openbare Bibliotheek. Vooral gegevens
die samenhingen met het uitlenen van boeken (zoals aantal uitleningen, aantal
leden en aantal beschikbare informatiedragers), waren voor meerdere jaren
beschikbaar voor het onderzoek.
  Hoewel de bibliotheek meer activiteiten kende, was het uitlenen van boeken
verreweg de belangrijkste activiteit. Bijna 50% van de personeelsformatie werd
in 1995 ingezet voor het uitlenen van boeken en andere schriftelijke materialen.
Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld, dat de beschikbare gegevens een
indicatie geven van de ontwikkeling van de activiteiten en produktie.
  Tabel VII.3 bevat de beschikbare gegevens over de activiteiten en produktie. Uit
de gegevens in deze tabel blijkt dat de aantallen leden, uitleningen en objecten
(het ging daarbij vooral om boeken), in 1995 boven het niveau van 1990 lagen.
Procentueel gezien bedroeg de toename in de periode 1991-1995 resp. circa 29%



       Ter wille van de vergelijkbaarheid met de in de volgende subparagraaf aan de orde164

komende toename in kosten/opbrengsten, zijn de procentuele stijgingen in aantallen
uitleningen, e.d., hier gegeven voor de periode 1991-1995 en niet voor 1990-1995.
  Omtrent de gegevens in tabel VII.3 kan nog worden opgemerkt, dat een betrokkene bij
navraag de sterke daling van het ledental in 1990/1991 bevestigde. Het lagere aantal
informatiedragers in 1995 was een gevolg van een in dat jaar doorgevoerde selectie van
het totale bezit.

       In dit verband kan erop worden gewezen, dat de bibliotheek de doelstelling had het165

percentage van de bevolking dat lid was van de bibliotheek, te verhogen van ongeveer
24,5% in 1995 tot 30% in 1999.

       Door de externe adviseur werd in het Bedrijfsplan 1995 aangegeven, dat een166

uitbreiding van het aantal banden/informatiedragers in de bibliotheek met 10.000 ruwweg
zou moeten leiden tot 1 extra formatieplaats. De ontwikkeling van de personeelsformatie
bij de Openbare Bibliotheek in Haarlemmermeer in de periode 1990-1995 lijkt vrij goed
overeen te komen met deze vuistregel (circa 5 à 6 fte extra vanwege de toename in het
aantal banden/informatiedragers, daarnaast in 1995 een toename met circa 3 indirecte
formatieplaatsen vanwege de externe verzelfstandiging).
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(toename in de periode 1990-1995: 9%), 9% en 14%.  Het aantal inwoners van164

de gemeente nam in deze periode toe met circa 5%.

Geconcludeerd kan worden, dat de stijgingspercentages in de "produktie-indicato-
ren" van de bibliotheek (wat) groter waren dan de groei van de totale bevolking.
Ervan uitgaande dat de produktie van de Openbare Bibliotheek vrijwel geheel ten
goede kwam aan de bevolking in de eigen gemeente, kan tevens worden gesteld
dat de bibliotheek binnen de gemeente Haarlemmermeer een sterkere positie
verkreeg in de periode 1990-1995 (hoewel het aantal uitleningen in 1995 enigs-
zins terugliep ten opzichte van 1994).165

  Voor de volledigheid kan overigens nog worden opgemerkt, dat het aantal
uitleningen in de periode 1990-1995 weinig afweek van dat in de jaren tachtig.
Ook toen schommelde het jaarlijkse aantal uitleningen tussen de ruim 1 en ruim
1,1 miljoen per jaar (bij een omvang van de bevolking van bijna 80.000 aan het
begin en ruim 90.000 aan het einde van de jaren tachtig). Het beschikbare aantal
fte's lag in die periode op 34 à 35.

VII.5.3.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Het aantal vaste formatieplaatsen bij de Openbare Bibliotheek in Haarlemmermeer
nam toe van circa 36 in 1990 tot 45 in 1995. De groei in formatie deed zich zowel
voor in de periode 1991-1994, toen de bibliotheek onderdeel was van de gemeen-
telijke organisatie, als met de externe verzelfstandiging in 1995.  Hierbij moet166

in het oog worden gehouden, dat zich in de periode 1990-1995 bij de Openbare
Bibliotheek in Haarlemmermeer geen grote ontwikkelingen hebben voorgedaan op



       Eind jaren tachtig nam de automatisering bij de Openbare Bibliotheek sterk toe,167

waardoor toen een personeelsbezuiniging gerealiseerd kon worden. Het ging bij deze
bezuiniging niet zozeer om een teruggang in het aantal formatieplaatsen, maar om een
beperking van de noodzakelijk geachte toename.

       De nominale kostenbedragen, zoals vermeld in bijlage VII.B bij dit hoofdstuk, zijn168

omgerekend tot reële bedragen op basis van het prijspeil 1991 (zie voetnoot 135).
  Bij de in de tabel VII.4 gegeven bedragen voor personeelskosten zijn de incidentele
loonstijgingen weer buiten beschouwing gebleven. In dit verband kan er overigens op
worden gewezen, dat de bibliotheek vrij veel medewerkers kende in de leeftijdscategorie
van 40 tot 65 jaren (zie Jaarverslag 1994, p. 13). Waarschijnlijk hadden dan ook relatief
veel medewerkers het maximumsalaris van hun loonschaal bereikt, zodat ze geen jaarlijkse
periodieken meer ontvingen. Wellicht lag in de periode 1991-1995 de incidentele loonstij-
ging bij de Openbare Bibliotheek onder het gemiddelde voor de gehele gemeente Haarlem-
mermeer. Wordt naast de algemene salarisstijging ook rekening gehouden met een
incidentele loonstijging van 0,75% per jaar, dan bedroeg het indexcijfer voor 1995 110,8
(1991 = 100). Zie verder de bij voetnoot 135 gegeven toelichting.
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het gebied van de automatisering. Eind jaren tachtig vond al een sterke automati-
sering van het bibliotheekwerk plaats.167

  De totale kosten van de Openbare Bibliotheek bedroegen in 1990 ruim ƒ 4
miljoen (excl. vanuit de gemeentelijke organisatie toegerekende overhead).
Rekenend op basis van het prijspeil 1991, bedroegen de totale kosten in 1995
globaal ƒ 5,7 miljoen (in nominale bedragen uitgedrukt ruim ƒ 6 miljoen; zie
tabel VII.B.2 in bijlage VII.B).  Met nadruk moet erop worden gewezen, dat de168

bedragen voor 1995 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die van vóór 1995.
De gegevens voor 1995 bevatten ook de kosten van de indirecte taken, die tot
1995 binnen de gemeentelijke organisatie werden uitgevoerd (maar waarvan,
gezien de beschikbare gegevens, de werkelijk ermee gemoeide kosten niet
nauwkeurig waren vast te stellen).
  Tabel VII.4 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de kosten en enkele op-
brengsten van de bibliotheek.
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Tabel VII.4 Ontwikkeling in "eigen" opbrengsten en apparaatskosten en
enkele onderdelen daarvan bij de Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer, 1991 - 1995; op basis prijspeil 1991; alle
bedragen x ƒ 1 miljoen

1991 1992 1993 1994 1995*)

- baten:

diverse eigen opbrengsten (excl. gemeente-  0,319  0,424  0,485  0,621  0,736
lijke bijdrage/subsidie)

- lasten:

personeelskosten, incl. uitzendkrachten,  2,235  2,377  2,498  2,669  2,890
e.d.

huur gebouwen (incl. belast. en verzeke-  0,817  0,883  0,957  1,099  1,217
ring), afschrijving en rente

media (aankoop boeken, tijdschriften, vide-  0,565  0,622  0,629  0,612  0,680
obanden, e.d.)

overige kosten (automatisering, onderhoud,  0,401  0,441  0,457  0,617  0,771
energie, vervoer, administratie, promotie,
e.d.)

- totaal lasten**)  4,018  4,323  4,541  4,997  5,558
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 vergelijk-

baar met die voor de jaren 1991-1994. Zo namen de personeelskosten toe vanwege een
verandering in de werkgeverslasten, 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 ver-
zelfstandiging 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 verre-
kend). De lasten voor 1995 omvatten ook een deel van de bedragen, die tot 1994 deel
uitmaakten van de interne verrekeningen. De aankoop van boeken, e.d., kon in 1995 op een
hoger niveau liggen vanwege de tijdelijke verhoging van het budget met ƒ 100.000,- per jaar.
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.

Bij de ontwikkeling van de opbrengsten blijven de bijdragen van de gemeente
buiten beschouwing. Bij de kosten gaat het om de "eigen" apparaatskosten van de
Openbare Bibliotheek in de periode 1991-1995, op basis van prijspeil 1991. De
oorspronkelijke, nominale bedragen zijn voor de volledigheid opgenomen in
bijlage VII.B, tabel VII.B.2.
  De opbrengsten waren vooral afkomstig uit lidmaatschapsgelden en boetes. Bij
de eigen apparaatskosten ging het om de apparaatskosten van uitsluitend de biblio-
theek zelf, dus exclusief de doorbelastingen vanuit andere onderdelen van de
gemeentelijke organisatie. Op zich zijn deze doorbelastingen (ook wel aangeduid
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als interne verrekeningen) niet onbelangrijk om een beeld te krijgen van de in
totaliteit met de bibliotheek gemoeide kosten. Maar deze doorbelastingen waren
ten dele gebaseerd op ruwe verdeelsleutels, die niet altijd een indruk gaven van
de werkelijk voor de bibliotheek gemaakte kosten.
  Uit de gegevens in tabel VII.4 blijkt, dat zowel de "eigen" opbrengsten als de
totale kosten (excl. doorbelastingen vanuit de gemeentelijke organisatie) in de
loop der jaren zijn toegenomen. De verzelfstandiging leidde ertoe, dat in 1995
grotere bedragen aan opbrengsten en kosten rechtstreeks bij de bibliotheek
werden geregistreerd. Zo werden opbrengsten van onderverhuur nu bij de
bibliotheek geboekt en namen de personeelskosten extra toe ten gevolge van de
verzelfstandiging (vanwege een toename van de werkgeverslasten en de overheve-
ling van overheadtaken naar de bibliotheek).
  De stijging in kosten deed zich voor bij alle vier onderscheiden kostencate-
gorieën. Afgezien van de veranderingen in de lasten in 1995, die mede een gevolg
zijn van de externe verzelfstandiging, werden geen specifieke invloeden gesigna-
leerd die leidden tot de toename in kosten. In algemene zin kan worden gewezen
op de groei van de bevolking, de opening van een nieuw, vrij groot filiaal in 1991
en een mede met de voorgaande factoren samenhangende toename in de perso-
neelsformatie. Daarnaast was er het streven meer aandacht te besteden aan
beleidsontwikkeling, nieuwe activiteiten te ontplooien en door uitbreiding van de
collectie de relatieve achterstand in het boekenbezit te verkleinen.
  Vastgesteld kan worden dat het percentage dat de eigen opbrengsten uitmaakten
van de totale kosten, toenam van 7,9% in 1991 tot 12,4% in 1994 en 13,2% in
1995 (steeds rekenend met reële gegevens, dus op basis van prijspeil 1991). De
totale kosten van de Openbare Bibliotheek, excl. doorbelaste kosten, lagen in
1994 ruim 24% en in 1995 ruim 38% hoger dan in 1991.
   De personeelskosten bestonden vrijwel volledig uit kosten van de vaste forma-
tie. De totale personeelskosten, incl. tijdelijke werknemers en uitzendkrachten,
stegen in de periode 1991-1994 met ruim 19%. Wordt ook het minder goed
vergelijkbare jaar 1995 in de beschouwing betrokken, dan namen de loonkosten
toe van ruim ƒ 2,2 miljoen in 1991 tot bijna ƒ 2,9 miljoen in 1995, oftewel een
stijging met ruim 29%. Wordt voor het berekenen van de ontwikkeling van de
reële personeelskosten rekening gehouden met zowel de algemene als de inciden-
tele salarisstijgingen, dan zouden de personeelskosten in 1995 ƒ 2,81 miljoen
bedragen (en de procentuele stijging in de periode 1991-1995 zou uitkomen op
bijna 26%). Gerekend als percentage van de totale kosten van de bibliotheek,
excl. doorbelastingen, namen de personeelskosten geleidelijk af, nl. van bijna
56% in 1991 tot ruim 53% in 1994 en 52% in 1995.
  Ten tijde van het onderzoek was de Openbare Bibliotheek nog maar vrij kort
verzelfstandigd. Het was dan ook niet mogelijk, een gefundeerd oordeel te
vormen over de ontwikkeling van de efficiëntie en arbeidsproduktiviteit sinds de
verzelfstandiging. Met enige voorzichtigheid kan wel een beeld worden geschetst
van de ontwikkelingen in de periode 1991-1995.



       De toename van de totale kosten bedroeg in de periode 1991-1995 circa 38%.169

Afhankelijk van de gehanteerde produktie-indicator werden voor de toename van de
produktie stijgingspercentages tussen de 9 en 29 gevonden. Daarbij kan worden opge-
merkt, dat de 29% groei van het aantal leden in de periode 1991-1995 in zekere zin een
vertekend beeld geeft, omdat het aantal leden in 1991 veel lager lag dan in 1990. Ten
opzichte van 1990 lag het aantal leden in 1995 slechts circa 9% hoger.
  Als wordt gewerkt met de produktiegegevens voor de periode 1991-1994, dan waren de
procentuele stijgingen van de aantallen uitleningen, informatiedragers en ingeschreven
leden resp. 15,7%, 22,6% en 25,9%. De toename van de totale kosten in de periode
1991-1994 bedroeg 24%. Als rekening wordt gehouden met de algemene plus de inciden-
tele salarisstijgingen, bedroegen de personeelskosten in 1994 circa ƒ 2,613 miljoen (16,9%
meer dan in 1991). De totale kosten voor 1994 komen dan uit op ƒ 4,941 miljoen, oftewel
een stijging ten opzichte van 1991 met ongeveer 23%. De ontwikkeling van de produktie
en de totale kosten liep dus in de periode 1991-1994 meer gelijk op, dan in de periode
1991-1995. Voor de periode 1991-1994 zou wellicht geconcludeerd kunnen worden dat
de efficiëntie beperkt daalde, of bijna gelijk bleef.
  Bij het in 1994 enigszins afwijkende beeld ten opzichte van de periode 1991-1995 speelt
onder meer een rol, dat ten gevolge van de verzelfstandiging in 1995 een vertekening
optrad in de kostengegevens. Daarnaast daalden de aantallen informatiedragers en
uitleningen in 1995.

       Afhankelijk van de gehanteerde wijze van indexering, bedroeg de toename van de170

personeelskosten in de periode 1991-1994 bijna 17% of ruim 19%. Het aantal uitleningen
nam in deze periode toe met bijna 16%. Ervan uitgaande dat het aantal uitleningen de
belangrijkste produktie-indicator is, deden zich dus slechts beperkte veranderingen voor
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  Worden voor de periode 1991-1995 de totale kosten en de beperkt beschikbare
indicaties omtrent de produktie naast elkaar gezet, dan kan worden geconcludeerd
dat de toename in de kosten van de Openbare Bibliotheek relatief gezien groter
was dan de toename van de produktie. Uitgaande van deze gegevens liep de
efficiëntie terug in de periode 1991-1995. Maar hierbij kan sprake zijn van enige
vertekening ten gevolge van de verzelfstandiging in 1995. Op basis van de
beschikbare gegevens mag waarschijnlijk worden gesteld, dat de efficiëntie in de
periode 1991-1994 hooguit beperkt daalde.169

  Bij het bepalen van de arbeidsproduktiviteit wordt de ontwikkeling in de
personeelskosten afgezet tegen de ontwikkeling in de produktie. Afhankelijk van
de gehanteerde wijze van indexering, lagen de personeelskosten van de biblio-
theek in 1995 26% of 29% hoger dan in 1991. Worden deze gegevens geplaatst
tegenover de ontwikkeling in de produktie-indicatoren, dan zou de conclusie
moeten zijn dat ook de arbeidsproduktiviteit enigszins daalde in de periode 1991-
1995. Ook hier kan echter sprake zijn van een vertekening ten gevolge van de
verzelfstandiging in 1995. De personeelskosten namen in 1995 onder meer toe
vanwege een verandering in de werkgeverslasten. Voor de periode 1991-1994
wordt een zeer licht dalende, of misschien vrijwel gelijkblijvende, arbeidsproduk-
tiviteit gevonden.170



in de arbeidsproduktiviteit.
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  Per saldo zou de conclusie kunnen zijn, dat de efficiëntie van de bibliotheek in
de periode 1991-1995 enigszins terugliep, terwijl de arbeidsproduktiviteit licht
daalde. Bij deze conclusie wordt rekening gehouden met het lagere aantal uitle-
ningen in 1995 en de vertekening in de kosten, waartoe de verzelfstandiging in
1995 leidde. Op basis van deze beperkte gegevens moet worden vastgesteld, dat
de "centralisatie" in 1991 niet leidde tot een toename van efficiëntie en
arbeidsproduktiviteit van de Openbare Bibliotheek. 
  Zoals al naar voren kwam, moeten deze conclusies met voorzichtigheid worden
getrokken, omdat de beschikbare produktie-indicatoren geen volledig beeld geven
van de activiteiten en produktie van de Openbare Bibliotheek. Anderzijds moet
worden geconstateerd, dat het uitlenen van boeken en andere schriftelijke materia-
len een zeer belangrijke activiteit was. In de daarmee samenhangende produktie-
indicatoren trad, ook ten opzichte van de jaren tachtig, hooguit een beperkte
stijging op, terwijl de omvang en kosten van de personeelsformatie vrij fors
toenamen. Ook in het concept-Meerjarenbedrijfsplan 1996 - 1999 van de Openba-
re Bibliotheek werd de efficiëntie gezien als een zwak punt.

VII.5.3.4 De verhouding tussen de aantallen direct en indirect personeel

Bij de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer kunnen de medewerkers die direct
betrokken waren bij het uitlenen van boeken en andere materialen, het verschaffen
van informatie, e.d., worden gezien als de directe medewerkers. Deze medewer-
kers waren degenen die rechtstreeks werkten aan de "eindprodukten" van de
Openbare Bibliotheek. Als indirecte medewerkers kunnen worden beschouwd,
degenen die leiding gaven aan (delen van) de organisatie en degenen, die diverse
voorbereidende en ondersteunende activiteiten verrichtten. In sommige gevallen,
bijvoorbeeld als het ging om filiaalhoofden, was in wezen sprake van het gecom-
bineerd verrichten van directe en indirecte taken.
  Uitgaande van deze indeling in direct en indirect personeel en rekenend met 1,5
fte aan indirecte (leidinggevende) taken binnen de zes filialen, kon in 1994 ruim
75% van de personeelsformatie van de Openbare Bibliotheek worden gerekend tot
de directe medewerkers. Het percentage indirecte personeelsformatie bedroeg
minder dan 25. In 1995 nam de indirecte formatie toe tot bijna 30% van de totale
formatie.
  De toename van de indirecte formatie in 1995 was onder meer een gevolg van
het feit, dat de in het verleden binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerde
overheadtaken, na de externe verzelfstandiging direct zichtbaar werden binnen de
Openbare Bibliotheek. Daarnaast werd in samenhang met de externe verzelf-
standiging in 1995 een wijziging in de interne organisatiestructuur doorgevoerd,
waardoor de voor leidinggevende en coördinerende taken benodigde personeels-
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formatie enigszins toenam. Ten tijde van het onderzoek was niet bekend, in
hoeverre het in het concept-Meerjarenbedrijfsplan 1996 - 1999 aangekondigde
streven naar vergroting van de personeelscapaciteit voor beleid en vernieuwing,
zou leiden tot een verdere toename van het percentage indirecte medewerkers.

VII.5.3.5 Ter afsluiting

De groei die zich in de periode 1991-1995 voordeed bij de verschillende
produktie-indicatoren van de Openbare Bibliotheek, was groter dan de groei van
het aantal inwoners van Haarlemmermeer in die periode. Het percentage dat de
eigen opbrengsten van de bibliotheek uitmaakten van de totale kosten, nam
geleidelijk toe in de periode 1991-1995.
  Uit de over de Openbare Bibliotheek te Haarlemmermeer beschikbare gegevens
over produktie en kosten komt naar voren, dat de arbeidsproduktiviteit en vooral
de efficiëntie bij deze organisatie in de periode 1991-1995 enigszins terugliepen.
Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat de beschikbare gegevens omtrent
activiteiten en produktie hoofdzakelijk betrekking hadden op het uitlenen van
boeken. Het uitlenen van boeken was een binnen het totaal zeer belangrijke activi-
teit. Sinds het begin van de jaren tachtig leek er echter vrijwel geen structurele
groei in op te treden. Voorzover zich bij andere activiteiten en onderdelen van de
produktie van de bibliotheek eventueel wèl een groei voordeed, waren er voor het
onderzoek geen gegevens over beschikbaar.
  In paragraaf VII.5.4 wordt een schets gegeven van de veranderingen in het
financieel-economisch management, die optraden met de externe verzelfstandiging
van de Openbare Bibliotheek.

VII.5.4 Veranderingen in het financieel-economisch management

VII.5.4.1 Inleiding

Met de externe verzelfstandiging tot een stichting, kwam de Openbare Bibliotheek
formeel geheel los te staan van de gemeentelijke organisatie. Dat betekende onder
meer dat de binnen de gemeentelijke organisatie geldende regels op financieel-
economisch gebied en de Comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten, in
principe niet meer golden voor de Openbare Bibliotheek. De bibliotheek diende,
afgezien van eventuele afspraken met de gemeente als subsidiegever en wettelijke
voorschriften waaraan moest worden voldaan, geheel zelfstandig zorg te dragen
voor de financieel-economische sturing van de organisatie.



       Zie het volledige onderzoeksrapport voor een uitgebreidere weergave van de171

ontwikkelingen in het financieel-economisch management van de Openbare Bibliotheek.

228

  Voor de analyse van de veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment, wordt weer uitgegaan van het in hoofdstuk IV ontwikkelde raamwerk. Dat
betekent dat wordt ingegaan op de financieel-economische bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden, het instrumentarium op het gebied van de management en
financial accounting, de wijze van bekostiging en het aantal en de kwaliteit van de
medewerkers op financieel-economisch gebied.171

VII.5.4.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

De gemeentelijke regelgeving en de Comptabiliteitsvoorschriften golden vanaf de
externe verzelfstandiging niet meer voor de Openbare Bibliotheek. Formeel
betekende dit, dat zich met de externe verzelfstandiging ingrijpende verande-
ringen voordeden in het financieel-economisch management van de Openbare
Bibliotheek. Maar in de praktijk waren ten tijde van het onderzoek slechts vrij
beperkte veranderingen opgetreden.
  De financieel-economische en andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van het management, maar vooral het bestuur van de bibliotheek, namen toe met
de externe verzelfstandiging. Het bestuur kreeg in principe de vrijheid het
beschikbare budget naar eigen inzicht te besteden. De volgende stukken dienden
jaarlijks te worden overlegd aan de gemeente:
- de begroting voor het komende boekjaar, met de bijbehorende, te reali-

seren prestaties (die inhoudelijk gezien nog maar zeer beperkt waren
uitgewerkt);

- het geactualiseerde meerjarenplan (met een meerjarenbegroting);
- het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, inclusief

een goedkeurende accountantsverklaring.
De Openbare Bibliotheek had binnen het in totaliteit beschikbare budget de
vrijheid om, zolang maar werd voldaan aan de (vooralsnog zeer beperkte)
prestatie-afspraken, naar eigen inzicht te schuiven tussen budgetten en kosten-
soorten. Daarnaast mocht de bibliotheek een algemene reserve vormen tot een
omvang van maximaal 10% van het jaarlijkse subsidiebedrag. Over het voor een
bepaald jaar overeengekomen subsidiebedrag hoefde geen nadere afrekening
plaats te vinden, tenzij sprake was van verwijtbare wanprestatie. De bibliotheek
kreeg ook de vrijheid zelfstandig de hoogte van de tarieven vast te stellen.
  Van een gedwongen afname van goederen en/of diensten van de gemeente was
na de externe verzelfstandiging formeel geen sprake meer. In de praktijk was de
werkelijke keuzevrijheid ten aanzien van de huisvesting overigens beperkt of
afwezig.
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  De financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directeur van de bibliotheek namen met de verzelfstandiging enigszins toe. De
directeur kreeg de bevoegdheid, binnen de vastgestelde begroting uitgaven te
verrichten en een nadere invulling te geven aan de activiteiten van de bibliotheek.
Omdat de begroting van de bibliotheek sinds 1995 niet meer werd opgesplitst naar
begrote baten en lasten per filiaal, kreeg de directeur hiermee bijvoorbeeld
mogelijkheden tussen filialen te schuiven met budgetten.
  Ten opzichte van de situatie tot april 1995, leidde de verzelfstandiging in de
praktijk tot weinig veranderingen in de financieel-economische bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de directeur van de bibliotheek. De grotere bevoegd-
heden ten opzichte van de gemeente lagen in de eerste plaats bij het bestuur van
de bibliotheek. Bovendien wenste het stichtingsbestuur nauwer betrokken te
worden bij (soms vrij detaillistische) financieel-economische aangelegenheden van
de Openbare Bibliotheek, dan voorheen het geval was met de ambtelijke (en
politieke) leiding van de gemeentelijke organisatie. Daar kwam bij dat - meer dan
tot 1995, toen voor tekorten eventueel een beroep kon worden gedaan op de
algemene middelen van de gemeente - de bibliotheek nà de verzelfstandiging
stringent gebonden was aan het door de gemeente toegekende jaarbudget. Dat was
zeker het geval zolang nog geen reserves waren opgebouwd.
  Op het gebied van de financial accounting, leidde de externe verzelfstandiging
tot de door de gemeente opgelegde verplichting een jaarrekening op te stellen,
alsmede een (beperkt) inhoudelijk jaarverslag.
  Op het gebied van de management accounting deden zich met de externe
verzelfstandiging inhoudelijk gezien vrij weinig wezenlijke veranderingen voor.
De door de bibliotheek aan de planning- en controlcyclus gegeven invulling week
beperkt af van die binnen de gemeente. De frequentie van de interne rapportages
nam toe; binnen de bibliotheek was sprake van kwartaalrapportages, in plaats van
twee tussentijdse rapportages per jaar. Bovendien werd de inhoud van de
rapportages enigszins uitgebreid. Behalve over financiële ontwikkelingen werden,
wat meer dan voorheen, gegevens opgenomen over personeelszaken en produktie.
In de praktijk was de betekenis hiervan echter beperkt, temeer daar de eerste
kwartaalrapportages pas verschenen op een tijdstip ruim na afloop van het
kwartaal waarop ze betrekking hadden.
  Hoewel het in de bedoeling lag te komen tot een outputbegroting (en zo moge-
lijk een outcomebegroting), was ten tijde van het onderzoek nog sprake van een
inputbegroting. Tevens werd in overleg met de gemeente een liquiditeitsbegroting
opgesteld, op basis waarvan de maandelijkse bevoorschotting door de gemeente
plaatsvond. Gegevens over de activiteiten en produktie werden slechts beperkt
geregistreerd. Kostprijzen van activiteiten en produkten werden niet berekend.
  Als belangrijke verandering op het gebied van het planmatig handelen en de
management accounting kan worden genoemd de, mede vanwege gemeentelijke
eisen, grotere aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie, activiteiten,
personeelsbezetting en financiën van de bibliotheek op langere termijn. Deze
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zaken kwamen aan de orde in het eerste meerjarenbedrijfsplan, dat ten tijde van
het onderzoek concreet werd voorbereid.
  De bekostiging van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer verliep sinds de
externe verzelfstandiging via een lump sum-budget. De hoogte van dit budget
werd bepaald via onderhandelingen tussen gemeente en bibliotheekbestuur en was
mede gebaseerd op het vroeger binnen de gemeente voor de bibliotheek beschik-
bare budget. Aan dit budget lagen in 1995 en 1996 slechts beperkte afspraken
omtrent de produkten en de aantallen en kwaliteit ervan ten grondslag. Volgens
de gemeentelijke plannen zouden vanaf 1997 stringentere prestatie-afspraken
gemaakt moeten worden.
  In het aantal en de kwaliteit van de financieel-economische medewerkers binnen
de bibliotheek trad met de externe verzelfstandiging nauwelijks een verandering
op. De in het verleden binnen de dienst WOC uitgevoerde werkzaamheden op
financieel-administratief gebied, werden vanaf 1996 uitbesteed aan de Provinciale
Bibliotheekcentrale. De Bibliotheekcentrale zorgde onder meer voor maandelijkse
budgetoverzichten.
  Vanwege de zelfstandige positie van de bibliotheek, nam de aandacht van het
management van de bibliotheek voor financieel-economische zaken enigszins toe
met de externe verzelfstandiging. Mede vanwege de gemeentelijke wens om op
termijn een goed beeld te krijgen van de outputs (en de outcome) van de biblio-
theek, groeide bijvoorbeeld de aandacht voor het ontwikkelen van kengetallen.
  Samenvattend mag worden gesteld, dat de externe verzelfstandiging binnen de
bibliotheek in algemene zin leidde tot grotere aandacht voor de positie, activi-
teiten en organisatie van de bibliotheek op langere termijn. De externe verzelf-
standiging had echter ten tijde van het onderzoek niet geleid tot ingrijpende
veranderingen in de financieel-economische sturing van de organisatie.

VII.5.4.3 Ter afsluiting

In het voorgaande werd het verzelfstandigingsproces van de Openbare Bibliotheek
te Haarlemmermeer geanalyseerd. Daarbij kwamen onder meer de overwegingen
aan de orde, die bij de externe verzelfstandiging in 1995 een rol speelden,
alsmede de daadwerkelijke veranderingen waartoe de verzelfstandiging leidde.
Tevens werd ingegaan op de ontwikkeling van de produktie, de apparaatskosten
en de efficiëntie van de bibliotheek. Daarbij werd de blik gericht op de periode
1991-1995. Tot slot kwamen de ontwikkelingen in de financieel-economische
sturing van de Openbare bibliotheek aan de orde.
  In paragraaf VII.5.5 worden de in het voorgaande geschetste ontwikkelingen bij
de Openbare Bibliotheek, geplaatst tegenover de op basis van de neo-institutionele
economische theorie ontwikkelde stellingen en hypothesen.



       Zie het volledige onderzoeksverslag voor een uitgebreidere weergave van de172

ontwikkelingen en overwegingen per stelling/hypothese.

231

VII.5.5 Een confrontatie van de bevindingen bij de Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf wordt per stelling of hypothese een schets gegeven van overwe-
gingen en ontwikkelingen, die van belang zijn ter bepaling van de mate van steun,
die de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek geeft aan de in
hoofdstuk III ontwikkelde stellingen en hypothesen (zie ook bijlage III.A voor de
volledige tekst van de stellingen en hypothesen).  Waar nodig wordt hierbij ook172

aandacht geschonken aan de meer algemene ontwikkelingen, zoals die sinds het
einde van de jaren tachtig optraden bij de gemeente Haarlemmermeer. In hoofd-
stuk X wordt voor de Openbare Bibliotheek en de andere onderzochte organisaties
gezamenlijk nagegaan, welke steun de praktijk bij deze organisaties geeft aan elke
afzonderlijke stelling of hypothese.
  Opgemerkt kan nog worden, dat ook hier in het algemeen een onderscheid wordt
gemaakt tussen de formele, expliciete steun voor een bepaalde stelling of hypothe-
se, en de steun zoals die zich in de praktijk voordeed.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Aanvankelijk bestond bij het politieke bestuur en de ambtelijke top van de
gemeente de formele wens enige bezuiniging op het bibliotheekwerk te realiseren.
Al snel was duidelijk, dat de aanvankelijk beoogde bezuinigingen niet of nauwe-
lijks te realiseren waren. Omdat externe verzelfstandiging zou leiden tot het niet
meer kunnen profiteren van enkele schaalvoordelen, zoals die bestonden binnen
de grote gemeentelijke organisatie, zou de efficiëntie per saldo zelfs enigszins
kunnen afnemen.
  Het streven naar verhoging van de economische efficiëntie, heeft in de praktijk
uiteindelijk nauwelijks een aantoonbare rol gespeeld in de definitieve besluit-
vorming rond de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek. Opge-
merkt kan worden, dat met de externe verzelfstandiging in de praktijk waarschijn-
lijk ook vrijwel geen afname zou optreden in de bemoeienis met uitvoerende
taken van de ambtelijke top en het politieke bestuur (en dat derhalve de efficiëntie
van de ambtelijke top en het politieke bestuur er nauwelijks door zou worden
beïnvloed).

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

Voorzover na te gaan, speelden persoonlijke (materiële) belangen geen rol in de
formele voorbereiding van de externe verzelfstandiging van de bibliotheek.
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  Met de verzelfstandiging vielen de medewerkers onder de Bibliotheek-CAO. In
de praktijk betekende dit voor het overgrote deel van de medewerkers, zeker op
een termijn van enkele jaren, dat de verzelfstandiging vrijwel geen gevolgen zou
hebben voor het netto-inkomen en de secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals
regelingen voor ouderschapsverlof en studie). Op langere termijn zouden de
inkomens en overige arbeidsvoorwaarden van de meeste medewerkers waar-
schijnlijk iets ongunstiger zijn dan onder de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden.
Voor slechts enkele hogere medewerkers zou de externe verzelfstandiging op
langere termijn leiden tot een netto-inkomen, dat enigszins hoger lag dan het
binnen de gemeente te bereiken netto-inkomen. Ook voor die medewerkers gold
echter, dat in de secundaire arbeidsvoorwaarden enige teruggang zou optreden.

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

In het kader van de kerntakendiscussie werd formeel uitvoerig ingegaan op de
vraag, welke activiteiten de gemeente Haarlemmermeer eventueel extern kon
verzelfstandigen of kon uitbesteden.
  Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek ging het niet om
taken, die in de praktijk de positie van de gemeente en de regelgeving in de
samenleving beïnvloedden. Het betrof een uitvoerende taak, die in vele andere
gemeenten ook werd uitgevoerd via zelfstandige rechtspersonen, zoals stich-
tingen.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

In de formele argumentatie rond de externe verzelfstandiging van de bibliotheek,
werd geen expliciete aandacht besteed aan aspecten als externe effecten en de
vraag of het ging om een collectief goed. De gemeente gaf wel aan verantwoorde-
lijk te blijven voor de culturele voorzieningen en het cultuurbeleid, waarvan de
bibliotheek onderdeel uitmaakte.
  Een Openbare Bibliotheek is in de praktijk ten dele een collectief goed, bijvoor-
beeld voorzover het gaat om het raadplegen van boeken en andere
informatiebronnen in die bibliotheek. Externe effecten doen zich bij het Openbare
Bibliotheekwerk eveneens voor, bijvoorbeeld in die zin dat de kennis en de
culturele ontwikkeling van de bevolking erdoor toenemen.
  Dergelijke overwegingen golden ook voor de Openbare Bibliotheek te Haar-
lemmermeer. Toch werd besloten tot externe verzelfstandiging van de Openbare
Bibliotheek. Daarbij moet echter in het oog worden gehouden, dat de bibliotheek
in financiële zin grotendeels afhankelijk bleef van de gemeente. Er bleef in de
praktijk een zeer sterke binding met en invloed van de gemeente. Via regelgeving
en de bij subsidiëring te stellen eisen, kon de gemeente ook na de externe verzelf-
standiging in de praktijk de gang van zaken bij de bibliotheek op hoofdlijnen
sturen en beheersen. Ook consequenties van de externe effecten en het feit dat het
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ten dele ging om een collectief goed, waren zo nodig te beheersen via regelgeving
en te stellen eisen. 

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

In de formele argumentatie rond de externe verzelfstandiging werd geen expliciete
aandacht geschonken aan de agentschaps-, informatie- en transactiekosten. In de
kerntakendiscussie (ktd) werd wel gestreefd naar een beperking van de politieke
bemoeienis met uitvoerende taken. Dat streven zou indirect gezien kunnen
worden, als een streven naar onder meer beperking van de aan de sturing van de
organisatie verbonden transactie-, informatie- en agentschapskosten.
  Ook bij de Openbare Bibliotheek was het in de praktijk niet mogelijk de transac-
tie-, agentschaps- en informatiekosten te meten, die waren verbonden aan de
sturing van de organisatie. De ontwikkeling in deze kosten laat zich wellicht wel
globaal beredeneren.
  Voorzover tijdens het onderzoek naar voren kwam, deden zich in de periode
1991-1994 geen problemen voor in het toezicht en in de communicatie tussen
bibliotheek en gemeente. De sturing vanuit de gemeente verliep vrij eenvoudig.
De van de bibliotheek gevraagde informatie, bijvoorbeeld over prestaties, was
zeer beperkt, wellicht mede vanwege de beperkte ambtelijke en politieke interesse
in de bibliotheek. Vanuit de dienst Welzijn Onderwijs en Cultuur (WOC) was de
personeelsinzet ten behoeve van het bibliotheekwerk gering.
  Op centraal ambtelijk en politiek niveau namen de transactie-, agentschaps- en
informatiekosten met de externe verzelfstandiging wellicht enigszins af, al gaf de
ambtelijke werkgroep aan dat externe verzelfstandiging daar nauwelijks zou
leiden tot een serieuze beperking van de werkdruk. Binnen de bibliotheek zelf
leek geen sprake van een afname van transactie-, agentschaps- en informatie-
kosten. Contacten met en informatie van de gemeente vergden wellicht minder
tijd van het management (en bestuur) van de bibliotheek, maar daar tegenover
stonden vrij intensieve contacten met het stichtingsbestuur en andere externe
partijen (zoals de bank en de Provinciale Bibliotheekcentrale). Hoewel het groten-
deels ging om vrijwilligerswerk, kan erop worden gewezen dat ook van de
bestuursleden een vrij grote tijdsinzet werd gevraagd.
  Als, conform de plannen, aan de gemeente meer gegevens omtrent de (output-
of outcome-)prestaties geleverd zouden moeten worden, zou daar ook binnen de
bibliotheek zelf gebruik van gemaakt kunnen worden bij de verbetering van de
sturing van de organisatie. Maar tevens moet worden vastgesteld, dat het verza-
melen van meer prestatiegegevens waarschijnlijk zou leiden tot informatiekosten,
die duidelijk hoger waren dan in de periode tot 1995.
  Met de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek in Haarlemmer-
meer werd misschien vooral gestreefd naar een beperking van de transactie-,
agentschaps- en informatiekosten van het politieke bestuur. Die beperking is
wellicht ook gerealiseerd. Echter, in totaliteit gezien was met de externe verzelf-
standiging waarschijnlijk in de praktijk geen sprake van een beperking van
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transactie-, agentschaps- en informatiekosten. Zeker bij een toename van de aan
de gemeente te verstrekken informatie, zou eerder sprake kunnen zijn van een
toename in deze kosten.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

Begrippen als onzekerheid en de aan beperking van de onzekerheid verbonden
kosten, kwamen niet expliciet aan de orde tijdens de formele voorbereiding van
de verzelfstandiging van de bibliotheek. In de kerntakendiscussie werd van
bepaalde taken aangegeven dat de gemeente ze belangrijk vond, maar dat ze
extern verzelfstandigd konden worden. Dergelijke oordelen hingen waarschijnlijk
mede samen met de mate van (politieke) onzekerheid rond die taken en de
mogelijkheden tot sturing op afstand. Hoewel het niet in de eerste plaats ging om
onzekerheid vanuit de markt, speelde het aspect onzekerheid in ruimere zin dus
misschien indirect een rol in de ktd.
  De onzekerheid waarmee de bibliotheek in de praktijk werd geconfronteerd, was
niet groot, evenmin als de kosten die gemaakt werden ter beperking van die
onzekerheid. Concurrentie, of sterke, plotselinge veranderingen in bijvoorbeeld
de belangstelling vanuit de bevolking, waren nauwelijks te verwachten. Daarnaast
kan worden geconstateerd, dat het bij de Openbare Bibliotheek ging om een
organisatie met grotendeels tamelijk concrete activiteiten. Voor veel van de
activiteiten en produkten van de bibliotheek waren op relatief eenvoudige wijze
prestatie-afspraken te maken, zodat de gemeente de bibliotheek kon sturen op
basis van vrij beperkte informatiestromen. Ten tijde van het onderzoek werden
overigens in de praktijk nog maar weinig prestatie-afspraken gemaakt.
  Met de externe verzelfstandiging ging de bibliotheek meer aandacht besteden
aan de op lange termijn te verwachten en gewenste ontwikkelingen. Hoewel de
concrete effecten daarvan nog niet waren te bepalen, zou dit kunnen bijdragen aan
een beperking van de toekomstige onzekerheid.

7. Specificiteit

Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek speelde het aspect
van de specificiteit van kennis, activa en produkten, geen formele rol.
  De voor het bibliotheekwerk in Haarlemmermeer benodigde kennis en activa
waren op zich niet specifiek. Dat gold ook voor de bibliotheekprodukten. In vele
andere gemeenten verzorgden bibliotheken, of de Provinciale Bibliotheekcentrale
soortgelijke activiteiten. Een oordeel omtrent de in de praktijk bestaande specifi-
citeit van het bibliotheekwerk, is echter mede afhankelijk van de geografische
schaal en de termijn waarop een en ander wordt bekeken. Binnen de gemeente-
grenzen en op de kortere termijn bezien, was de specificiteit wel vrij groot. Er
was waarschijnlijk geen andere organisatie, die op de kortere termijn de activitei-
ten van de Openbare Bibliotheek zou kunnen, of zou willen overnemen. Externe
verzelfstandiging bij een - praktisch gezien - vrij grote specificiteit, lijkt in te
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gaan tegen het in de hypothese gestelde. Maar er mag ook worden gesteld dat in
werkelijkheid de zelfstandigheid beperkt was; de bibliotheek bleef immers sterk
afhankelijk van en gebonden aan de gemeente.

8. Schaalvoordelen

De ambtelijke werkgroep wees op het mogelijke optreden van bepaalde schaal-
nadelen bij externe verzelfstandiging. Maar overwegingen van schaalvoordelen
(en specificiteit van kennis en activa) speelden geen rol in de formele besluit-
vorming rond de externe verzelfstandiging van de bibliotheek.
  De externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
leidde er ook in de praktijk niet toe, dat schaalvoordelen konden worden gereali-
seerd. Het geografische werkgebied van de bibliotheek veranderde niet na de
verzelfstandiging. Evenmin werden met de verzelfstandiging op grote schaal
nieuwe activiteiten gestart, die binnen de gemeentelijke organisatie niet mogelijk
waren geweest. Bij de ondersteunende activiteiten binnen de bibliotheek, zoals het
personeelswerk en de financiële administratie, leidde de verzelfstandiging tot
enige schaalnadelen.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Tijdens de formele voorbereiding van de externe verzelfstandiging werd door de
gemeente aangegeven, dat het de bedoeling was met de extern verzelfstandigde
bibliotheek concrete prestatie-afspraken te maken.
  Een aanzienlijk deel van de activiteiten en produktie van de Openbare Biblio-
theek was vrij concreet en goed meetbaar. In principe was het veelal ook mogelijk
kostprijzen per eenheid produkt te bepalen. Voor veel van de activiteiten en
produkten van de bibliotheek konden waarschijnlijk tegen beperkte kosten
duidelijke prestatie-afspraken worden gemaakt.
  Ten tijde van het onderzoek werden in de praktijk maar weinig concrete
prestatie-afspraken gemaakt. Volgens de plannen zou dat veranderen met het in
werking treden van een nieuwe gemeentelijke subsidieverordening.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Aan het aspect van concurrentie en kostprijzen, werd tijdens de formele voor-
bereiding van de externe verzelfstandiging geen aandacht besteed.
  De externe verzelfstandiging ging van gemeentewege niet gepaard met enige
(wezenlijke) beperking van het budget of verzwaring van de taken van de Openba-
re Bibliotheek. Voor het overgrote deel van de activiteiten ondervond de biblio-
theek, zeker op de kortere termijn, geen concurrentie. Externe (markt-)druk op
de bibliotheek om goedkoper of kwalitatief beter te werken, deed zich in de
praktijk dan ook nauwelijks voor.
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  Dat neemt overigens niet weg dat de mate waarin de bibliotheek inspeelde op
bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, op langere termijn
van invloed zou kunnen zijn op de belangstelling vanuit de bevolking voor de
bibliotheek.

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

Tijdens de kerntakendiscussie en in het Organisatie Ontwikkelingstraject, bestond
formele aandacht voor met name de overheadkosten binnen de (na de externe
verzelfstandigingen resterende) gemeentelijke organisatie. Het aspect agentschaps-
kosten kwam niet expliciet aan de orde, maar wel werd gewezen op de noodzaak
van het maken van goede, concrete afspraken met extern verzelfstandigde
organisatie-onderdelen. Aan het aspect van de concurrentie werd, in elk geval
voor wat betreft de bibliotheek, geen formele aandacht besteed.
  Geconstateerd kan worden, dat de overhead- en agentschapskosten voor de
gemeente en de Openbare Bibliotheek niet waren vast te stellen. Wel laten enkele
mogelijke ontwikkelingen zich weer globaal beredeneren.
  Bij de bibliotheek deed zich een toename voor in het aantal indirecte arbeids-
plaatsen (vanwege enkele schaalnadelen en meer aandacht voor beleidsontwik-
keling). In vergelijking tot de situatie toen de bibliotheek deel uitmaakte van de
gemeente, namen wellicht ook de met bonding en monitoring verbonden kosten
toe. In de periode dat de bibliotheek deel uitmaakte van de gemeentelijke organi-
satie, waren er in feite nauwelijks concrete prestatie-afspraken, hoefde weinig te
worden gerapporteerd over prestaties en was in het algemeen het toezicht op de
bibliotheek vrij informeel en extensief.
  De verzelfstandiging moest leiden tot een verzakelijking in de verhouding tussen
de gemeente en de bibliotheek. Volgens de plannen zou bij de gemeente de aan-
dacht voor de prestaties van de bibliotheek toenemen. Het voornemen bestond om
te komen tot concrete afspraken over de door de bibliotheek te leveren prestaties.
De bibliotheek zou duidelijke rapportages over de prestaties moeten opstellen. Al
zou bij het politieke bestuur en op centraal ambtelijk niveau enige daling in de
agentschapskosten kunnen optreden, uitgaande van de voornemens zou gemiddeld
genomen de ambtelijke aandacht voor de bibliotheek groter kunnen worden. In
totaliteit zouden in de praktijk de kosten van overhead, monitoring en bonding na
de externe verzelfstandiging dan ook kunnen toenemen.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

Tijdens de voorbereidingen van de externe verzelfstandiging van de bibliotheek
werd aanvankelijk formeel gestreefd naar bezuinigingen. Die bezuinigingen
zouden opgevat kunnen worden als een streven naar verlaging van de kostprijs.
  Zeker op de kortere termijn gezien, bleef de Openbare Bibliotheek Haarlem-
mermeer na de externe verzelfstandiging min of meer monopolist. Het taken-
pakket van de bibliotheek onderging geen wijzigingen. Bovendien werd de met de
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verzelfstandiging te realiseren bezuiniging al snel beperkt tot ƒ 26.000,- per jaar.
Van een wezenlijke druk tot verlaging van kostprijzen van de activiteiten en
produkten was in de praktijk dan ook geen sprake.
  Terzijde kan worden opgemerkt dat in de periode 1991-1994, toen de biblio-
theek in vergelijking tot de eraan voorafgaande en de erop volgende periode for-
meel op meer centrale wijze werd gestuurd, de efficiëntie wellicht licht daalde.

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

Tijdens de voorbereiding van de externe verzelfstandiging van de Openbare
Bibliotheek, werd formeel nauwelijks ingegaan op zaken als het formuleren van
doelstellingen en het stimuleren van efficiënt gedrag bij medewerkers van de
bibliotheek. Aan de ontwikkeling van de inkomens van de bibliotheekmede-
werkers na de externe verzelfstandiging werd wel uitvoerig aandacht besteed.
Maar het ging er daarbij niet om, dat de inkomens afhankelijk zouden worden van
de door de bibliotheek behaalde resultaten.
  De gemeente bleef, via de te stellen subsidievoorwaarden, ook na de formele
verzelfstandiging een sterke invloed houden op de doelstellingen en activiteiten
van de bibliotheek. Hoewel de bibliotheek binnen de gemeente al redelijk zelf-
standig kon functioneren, namen de mogelijkheden tot het zelfstandig bepalen van
eenduidige doelstellingen, met de externe verzelfstandiging wellicht enigszins toe.
Voorzover vastgesteld, deden zich hier in de praktijk geen veranderingen van
betekenis voor. Overigens werd tijdens het onderzoek weinig aandacht besteed
aan eventuele veranderingen in de doelstellingen.
  Na de externe verzelfstandiging vielen de medewerkers van de Openbare
Bibliotheek onder de Bibliotheek-CAO. Hoewel de rechtspositie onder deze CAO
formeel enigszins zwakker was dan die voor gemeentelijke medewerkers, was het
effect daarvan in de praktijk beperkt. Er waren formeel geen grotere mogelijkhe-
den tot het geven van extra beloningen, of het op andere wijze stimuleren van
"efficiënt gedrag" van medewerkers.
  De inkomens van de medewerkers en leiding van de bibliotheek, bleven geheel
onafhankelijk van de "winst" van de bibliotheek. Wel zou het mogelijk zijn, door
efficiënt te werken bij de bibliotheek een financiële reserve op te bouwen, of
middelen vrij te maken voor nieuwe activiteiten. Dat zou van belang kunnen zijn
voor de werkgelegenheid op langere termijn. Dit laatste zou een zekere prikkel
kunnen bieden tot verhoging van de efficiëntie.
  In de praktijk deden zich waarschijnlijk nog nauwelijks veranderingen voor ten
aanzien van de drie in de hypothese genoemde aspecten.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij de externe verzelfstandiging had de gemeente formeel het voornemen de
bibliotheek voortaan te sturen op basis van enige concrete prestatie-afspraken.
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  Ten tijde van het onderzoek bestonden plannen om met de nieuwe subsidieveror-
dening en na het opdoen van enige ervaring met de verzelfstandigde positie van
de bibliotheek, ook in de praktijk te komen tot duidelijke afspraken omtrent de
essentiële prestaties van de bibliotheek. Op basis daarvan zou de gemeente op
zakelijke wijze sturing moeten geven aan de bibliotheek. De invloed van de
gemeente verliep niet via meer impliciete wegen, zoals deelname in het bestuur
van de bibliotheek, of het beperken van de substitutievrijheid binnen het in
totaliteit aan de bibliotheek beschikbaar gestelde budget. Maar vastgesteld moet
worden, dat de concrete afspraken over essentiële prestaties ten tijde van het
onderzoek nog nauwelijks waren gemaakt.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

Tijdens de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging van de
bibliotheek, werd er nauwelijks in inhoudelijke zin ingegaan op eventuele
wijzigingen in de financieel-economische sturing van de organisatie.
  Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek traden in de
praktijk diverse veranderingen op in het financieel-economisch management. Die
veranderingen waren evenwel inhoudelijk gezien van vrij beperkte betekenis. Er
kwam meer aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie op de lange
termijn. De enigszins frequentere rapportage en de iets grotere aandacht voor
prestaties, zouden in principe een meer zakelijke basis kunnen geven aan de
financieel-economische sturing van de bibliotheek. Maar het ging ten tijde van het
onderzoek nog niet om zodanige veranderingen, dat bedrijfseconomische werk-
wijzen werkelijk een grotere rol gingen spelen bij de sturing van de organisatie.

VII.5.6 Ter afsluiting

In paragraaf VII.5 kwam de in 1995 gerealiseerde externe verzelfstandiging van
de Openbare Bibliotheek te Haarlemmermeer aan de orde. Ingegaan werd op
aspecten als de ontwikkeling produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie van
de bibliotheek. Ook werd er een schets gegeven van de met de externe verzelf-
standiging doorgevoerde veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment. Tot slot werden de ontwikkelingen bij de bibliotheek geplaatst tegenover de
op basis van de neo-institutionele economie geformuleerde stellingen en hypothe-
sen.

VII.6 Slot

In dit hoofdstuk werd ingegaan op de verzelfstandiging van drie onderdelen van
de gemeente Haarlemmermeer. Het betrof de interne verzelfstandiging van de
dienst Openbare Werken en Milieu in 1991, de externe verzelfstandiging van de
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Openbare Bibliotheek in 1995 en de, vanwege vertragingen ten tijde van het
onderzoek nog niet gerealiseerde, externe verzelfstandiging van het Beheer
Openbare Buitenruimte. Voorzover mogelijk werd voor de drie onderzochte
organisatie-onderdelen een schets gegeven van het proces van verzelfstandiging,
de ontwikkeling van produktie, apparaatskosten en efficiëntie en de met de
verzelfstandiging opgetreden veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment. Tevens werden de drie cases geconfronteerd met de in hoofdstuk III op
basis van de neo-institutionele economie geformuleerde stellingen en hypothesen.
  In hoofdstuk VIII wordt ingegaan op verzelfstandigingen op het provinciale
niveau. Het gaat daarbij om twee onderdelen van de provincie Groningen, te
weten de Dienst beheer Wegen en Kanalen en de dienst Zuiveringsbeheer Provin-
cie Groningen.



       Voor de goede orde dient hier te worden vermeld dat de heer G.J. van Helden, één173

van de promotoren, in de periode 1982-1991 gedeputeerde van financiën, personeel en
organisatie van de provincie Groningen was. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken
bij de voorbereiding en realisatie van de provinciale reorganisatie van 1990. Daarnaast kan
worden opgemerkt, dat de onderzoeker in de periode 1988-1991 werkzaam is geweest bij
de provincie Groningen; hij is daar echter niet rechtstreeks betrokken geweest bij de
voorbereiding en implementatie van de reorganisatie. Om de case provincie Groningen en
de ervoor gebruikte informatiebronnen goed vergelijkbaar te houden met de beide andere
cases in dit onderzoek, is er bewust naar gestreefd ook deze case-beschrijving, voorzover
mogelijk, uitsluitend te baseren op de specifiek tijdens het case-onderzoek verzamelde
informatie.
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VIII. De provincie Groningen: een geleidelijke weg naar verzelfstandiging

VIII.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in 1990 en 1996 bij de provincie Gro-
ningen gerealiseerde veranderingen in de organisatiestructuur. Bij de in 1990
afgesloten reorganisatie werd het griffie-dienstenmodel verlaten. In de provinciale
organisatie ontstonden, naast een ondersteunende en coördinerende dienst, vier
beleidsdiensten en twee beheersdiensten. De in 1996 afgesloten reorganisatie
betekende onder meer, dat de vier beleidsdiensten werden samengevoegd tot twee
grote beleidsdiensten. De twee beheersdiensten - waar in dit hoofdstuk de aan-
dacht vooral naar uitgaat - werden bij de reorganisatie van 1996 (vrijwel) ong-
ewijzigd gehandhaafd.173

  De provincie Groningen was interessant als object van onderzoek, omdat de
organisatieveranderingen er vrij behoedzaam werden doorgevoerd. Externe
verzelfstandigingen deden zich bij de provincie Groningen niet voor; zowel in
1990 als 1996 was sprake van interne verzelfstandigingen. Daarnaast was onder-
zoek in de organisatie van de provincie Groningen belangwekkend, omdat met
name de twee in het kader van de reorganisatie van 1990 gevormde beheers-
diensten (te weten: Zuiveringsbeheer Provincie Groningen en Dienst beheer
Wegen en Kanalen) een meer zelfstandige positie kregen. De produkten van deze
beheersdiensten waren in het algemeen concreet en vrij goed meetbaar. Daardoor
zou het wellicht mogelijk zijn, te komen tot een vrij duidelijke bepaling van het
effect van de organisatieverandering op bijvoorbeeld de produktie en de effici-
entie. Tot slot kan worden opgemerkt dat de provincie Groningen tevens interes-
sant was, omdat hiermee een organisatie op het provinciale niveau kon worden
onderzocht op de overwegingen voor verzelfstandiging van bepaalde onderdelen
van de organisatie en de effecten ervan.
  In het algemeen gesproken mag worden gesteld, dat in de periode vanaf circa
1985 tot 1997 in de provinciale organisaties in Nederland de ontwikkelingen op
het gebied van verzelfstandiging vrij bescheiden waren, in vergelijking tot de
ontwikkelingen bij het rijk en vooral de gemeenten. 



       Over het case-onderzoek bij de provincie Groningen verscheen het afzonderlijk174

gepubliceerde onderzoeksverslag Verzelfstandigingen bij de provincie Groningen:
onderzoek van de interne verzelfstandiging van de Dienst beheer Wegen en Kanalen en de
dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen. Dat verslag bevat een nadere beschrijving
van de ontwikkelingen bij de provincie Groningen en DWK en ZPG, alsmede nadere
gegevens ter onderbouwing van de in dit hoofdstuk weergegeven conclusies.
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  Het onderzoek bij de provincie Groningen vond plaats in de periode maart-
augustus 1996. Binnen de provincie Groningen concentreerde het onderzoek zich
op de twee al genoemde beheersdiensten, de dienst Zuiveringsbeheer Provincie
Groningen (ZPG) en de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK). In feite werden
dus twee praktijkgevallen van interne verzelfstandiging onderzocht. De ontwikke-
lingen met betrekking tot de beleidsdiensten en de coördinerende en ondersteu-
nende dienst bleven grotendeels buiten beschouwing.
  In paragraaf VIII.2 volgt een beknopte schets van de in 1989/1990 en 1996 bij
de provincie Groningen gerealiseerde organisatieveranderingen. In dit hoofdstuk
is de aandacht verder gericht op de veranderingen binnen de twee beheersdien-
sten. Paragraaf VIII.3 geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen DWK en de
steun die dit organisatie-onderdeel biedt aan het in hoofdstuk III ontwikkelde
theoretisch raamwerk. In paragraaf VIII.4 komt ZPG op soortgelijke wijze aan de
orde. Met paragraaf VIII.5 wordt dit hoofdstuk afgesloten.174

  Bijlage VIII.A bevat enige nadere informatie over de werkwijze, die werd
gevolgd tijdens het onderzoek bij de provincie Groningen.

VIII.2 De provincie Groningen: schets van de organisatie en verande-
ringen hierin

VIII.2.1 Wijzigingen in de organisatiestructuur

Tot 1990 was de provincie Groningen georganiseerd volgens het griffie-dien-
stenmodel. Onder dit organisatiemodel werden uitvoerende werkzaamheden in
principe verricht bij de diensten, terwijl de beleidsmatige activiteiten plaats-
vonden binnen de griffie. In de praktijk was dit scherpe onderscheid in de aard
van de activiteiten dikwijls verwaterd.
  Naast de griffie kende de provincie Groningen tot 1990 de diensten Provinciale
Waterstaat en de Provinciale Planologische Dienst. Tussen de griffie-afdelingen
en de diensten deden zich regelmatig wrijvingen voor, terwijl - omdat de schei-
ding tussen de werkterreinen van de griffie en diensten was vervaagd - ook
regelmatig "dubbel werk" werd gedaan (waarbij bijvoorbeeld binnen de griffie en
de diensten een min of meer gelijksoortige nota werd voorbereid). Het griffie-
dienstenmodel werd vrij algemeen ervaren als knellend en inefficiënt. Daarnaast
was het politieke bestuur van oordeel, dat onvoldoende politieke sturing gegeven



       Voor een goed begrip van de achtergronden bij de ontwikkelingen kan het zinvol175

zijn, een beknopte schets te geven van enkele politieke verwikkelingen in de provincie
Groningen in de jaren zeventig en tachtig. In vergelijking tot verscheidene andere
provincies, werd de provinciale politiek in Groningen lange tijd gekenmerkt door vrij
scherpe tegenstellingen tussen politieke partijen. Hierbij speelden wellicht verschillende
factoren een rol. In de eerste plaats kan worden gewezen op de gedurende een lange
periode relatief sterke positie van de Communistische Partij van Nederland (CPN), die in
Groningen ook gedeputeerden leverde. Daarnaast kende de provinciale samenleving van
oudsher vrij grote verschillen tussen "boeren" en "(land-)arbeiders" (zie ook Copinga,
1987, pp. 25-29). Deze tegenstelling vertaalde zich wellicht in tegenstellingen tussen
enerzijds de (achterban van de) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en anderzijds de
CPN en de Partij van de Arbeid (PvdA).
  Tevens kan worden gewezen op het feit, dat in 1970 de PvdA er door "politieke
handigheid" in slaagde om, tegen de gemaakte afspraken in, bij de verkiezingen in
Provinciale Staten van het College van GS een groter dan afgesproken aantal PvdA-
gedeputeerden te verkrijgen en (de partijen die later opgingen in) het Christen-Demo-
cratisch Appel (CDA) buiten het College van GS te houden. In de periode 1974-1978
bestond een "links-meerderheidscollege" van de Politieke Partij Radicalen (PPR), CPN en
PvdA, dat in Provinciale Staten steunde op een meerderheid van één zetel. Eind jaren
zeventig werd vervolgens de PvdA, verreweg de grootste partij in Provinciale Staten,
enige tijd buiten het College van GS gehouden. Dit was mogelijk ten gevolge van een
afsplitsing van een groepje PvdA-ers. Vanaf 1987 werd het College van GS gevormd door
een combinatie van CDA, PvdA en VVD.
  De lange tijd sterk "gepolitiseerde" en in elk geval gepolariseerde verhoudingen hebben,
naast het feit dat er bijvoorbeeld geen druk tot bezuinigen bestond, waarschijnlijk
bewerkstelligd dat de aandacht voor het functioneren van de provinciale organisatie lange
tijd beperkt was.

       Voor de volledigheid kan worden opgemerkt, dat het bij de beleidsdiensten ging176

om de dienst Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, de dienst Welzijn, Economie en Bestuur,
de dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Milieu en Water. In hoofdlijnen geschetst,
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kon worden aan de activiteiten van de relatief zelfstandige en qua aantal medewer-
kers omvangrijke Provinciale Waterstaat.175

  Sinds 1989/1990 zijn bij de provincie Groningen twee reorganisatieronden
doorgevoerd. De in 1990 afgesloten reorganisatie en de ermee verbonden oprich-
ting van het ZPG in 1989, leidde tot een min of meer intern verzelfstandigde
positie voor de twee beheersdiensten ZPG en DWK. Vooral ZPG kreeg in 1989
een vrij zelfstandige positie. Deze organisatie stond in financieel opzicht geheel
naast de overige provinciale organisatie-onderdelen, die samen de "algemene
dienst" vormden. Voor DWK was vanaf 1990 eveneens sprake van een min of
meer zelfstandige positie. Maar deze dienst bleef toch direct verbonden met de
andere delen van de provinciale organisatie, terwijl de zelfstandigheid op bijvoor-
beeld financieel-economisch gebied - in elk geval formeel - geringer was.
  De vier beleidsdiensten en de ondersteunende en coördinerende dienst, kregen
in 1990 slechts in zeer beperkte mate een zelfstandige positie.  De opzet van de176



werden de twee eerstgenoemde diensten bij de reorganisatie van 1996 samengevoegd tot
de nieuwe dienst Infrastructuur. De andere twee diensten gingen samen in de dienst
Ruimte en Milieu. De ondersteunende en coördinerende activiteiten werden verricht bij de
Dienst Centrale Ondersteuning, waarvan de activiteiten en organisatiestructuur in 1996
enigszins werden gewijzigd.
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reorganisatie van 1990 was ook niet in de eerste plaats het intern verzelfstandigen
van alle organisatie-onderdelen en het vergroten van de efficiëntie (al speelde het
streven naar efficiëntie-verhoging in de praktijk wel een rol). In 1990 ging het
vooral om versterking van de politieke sturing van de organisatie.
  Uit een in 1994 door een extern bureau uitgevoerde evaluatie van de reorgani-
satie van 1990, kwam naar voren dat de in 1990 ingevoerde organisatiestructuur
bevredigend functioneerde. Ook over de politieke bestuurbaarheid bleek binnen
de provinciale organisatie tevredenheid te bestaan. Dat was veel minder het geval
ten aanzien van aspecten als integraal management, de organisatiecultuur en een
goede onderlinge afstemming en coördinatie van (beleids)activiteiten. De
organisatiecultuur werd, kort gesteld, gezien als onzakelijk en weinig initiatief-
rijk, terwijl er onvoldoende oog was voor bijvoorbeeld de kwaliteit en de kost-
prijzen van produkten. Overigens functioneerde vooral ZPG vanaf 1989 behoor-
lijk, zo werd in het evaluatie-onderzoek gesteld.
  Begin jaren negentig vond binnen de Nederlandse provincies een discussie plaats
over de toekomstige bestuurlijke positie van de provincies. De rol van de provin-
cies zou steeds verder kunnen afnemen, als de plannen voor bijvoorbeeld uitbrei-
ding van gemeentelijke taken en de oprichting van "regiobesturen" (aansluitend
bij de indeling op basis van de zogenaamde Wet Gemeenschappelijke Regelingen)
en "stadsprovincies" doorgang zouden vinden. Mede naar aanleiding van de lage
opkomst bij de verkiezingen voor provinciale staten in 1991 werd het, eenvoudig
gesteld, tevens nodig gevonden de bevolking meer van het bestaan van de
provinciale besturen op de hoogte te stellen.
  Ook binnen de provincie Groningen werd nagedacht over de toekomstige taak
en bestuurlijke rol van de provincie. Dit leidde tot een kerntakenonderzoek. Op
basis van het kerntakenonderzoek en de discussie erover, werd een nieuw "be-
stuurlijk profiel" voor de provincie Groningen opgesteld. Om snel te kunnen
inspelen op nieuw opkomende problemen en beleidsvoornemens - en zo in de
richting van de bevolking een zekere daadkracht te kunnen tonen - werd het onder
meer gewenst geacht, dat de provincie op termijn kon beschikken over een
jaarlijks vrij besteedbaar budget ("flexibel budget") van ƒ 25 miljoen.
  Om de middelen voor het flexibele budget vrij te maken, zou het onder meer
nodig zijn om efficiënter te werken. Daarnaast zou ter versterking van de toekom-
stige provinciale rol ook goede communicatie nodig zijn met andere partijen
(overheden, bedrijven, bevolking), alsmede een initiatiefrijk en zakelijk optreden.
Om bij te dragen aan de vorming van het flexibele budget en de werkwijze van de



       Terzijde kan hier al worden opgemerkt, dat ZPG naast de ongeveer ƒ 61 miljoen177

aan opbrengsten uit de verontreinigingsheffing over 1995 de navolgende belangrijke baten
kende: ruim ƒ 2 miljoen wegens overige diensten voor derden en een rentebate van ƒ 4,4
miljoen (ter compensatie van het te hoge rente-omslagpercentage dat werd gehanteerd).
Doordat een bedrag aan negatieve inkomsten uit voorgaande jaren werd opgevoerd van ƒ
2,9 miljoen, resulteerde uiteindelijk over 1995 een exploitatietekort van circa ƒ 1,7 miljoen
(Jaarverslag 1995 ZPG, deel II-Jaarrekening 1995, pp. 6-7).

244

provincie te veranderen, werd besloten tot een nieuwe reorganisatie. Deze
reorganisatie werd in 1996 afgesloten.
  Bij de reorganisatie van 1996 werden de vier beleidsdiensten samengevoegd tot
twee nieuwe, grote beleidsdiensten. Er veranderde vrij weinig aan de positie van
ZPG. DWK verkreeg in wat sterkere mate een intern verzelfstandigde positie.
Door een vergroting van de mogelijkheden voor integraal management, zouden
vooral bij de twee nieuwe beleidsdiensten en de ondersteunende en coördinerende
dienst veranderingen optreden, in die zin dat de diensten zelfstandiger zouden
kunnen handelen. Het lag in de bedoeling dat de diensten onder meer op finan-
cieel-economisch gebied een grotere vrijheid verkregen. Op personeel gebied
werden de bevoegdheden van de directeuren van de diensten al in 1995 uitge-
breid. Ten tijde van het onderzoek kon nog geen oordeel worden gevormd over
de effecten van de reorganisatie van 1996.
  De totale personeelskosten van de provincie Groningen, incl. ZPG, waren in
1995 ongeveer ƒ 81 miljoen. De totale lasten (gewone dienst) van de provincie,
incl. ZPG, bedroegen in 1995 circa ƒ 546 miljoen (waarvan ƒ 67 miljoen betrek-
king had op ZPG). De belangrijkste inkomsten van de provincie Groningen
bestonden uit de uitkering uit het Provinciefonds en specifieke uitkeringen van het
rijk. Het ging hier in 1995 om bedragen van respectievelijk circa ƒ 132 en ƒ 230
miljoen. Daarnaast droegen de zogenaamde zuiveringsheffingen, ongeveer ƒ 61
miljoen in 1995, fors bij aan de totale provinciale inkomsten.  Deze heffingen177

kwamen overigens volledig ten goede van ZPG.
  De provincie Groningen had in 1995 bijna 1.000 werknemers in dienst. Het
betrof in totaal circa 900 volledige formatieplaatsen (fte), waarvan 130 bij ZPG.

VIII.2.2 Veranderingen in het financieel-economisch management

Op financieel-economisch gebied gingen de beide reorganisaties van de provincie
Groningen gepaard met verschillende veranderingen, die in belangrijke mate
mogen worden gezien als een direct gevolg van de reorganisaties. De implemen-
tatie van de - niet altijd even verreikende - veranderingen verliep soms moeizaam
en vergde vrij veel tijd. Zo werd al vanaf 1989/1990 gewerkt aan een versterking
van de planning en control. In 1993 leidde dat tot de introductie van management-



       Zie het afzonderlijk verschenen, uitgebreide onderzoeksverslag voor een meer178

gedetailleerde rapportage over veranderingen in het financieel-economisch management.
De beschouwingen over het financieel-economisch management van de provincie Gronin-
gen en de diensten ZPG en DWK, zijn mede gebaseerd op het door A.E. Kwint en G.J.R.
Weevers opgestelde stagerapport De veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment als gevolg van de verzelfstandiging van het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen
en de Dienst Wegen en Kanalen van de provincie Groningen, stagerapport Economische
faculteit Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, juni 1996.
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rapportages (maraps), terwijl ook de jaarrekening (over 1992) op een vroeger
tijdstip gereed kwam.178

  Over de kwaliteit en het nut van maraps, alsmede het gebruik dat er door de
politieke en ambtelijke leiding van werd gemaakt, bestond onvrede, zo kwam
tijdens enkele interviews naar voren. Binnen diensten werd ook nauwelijks
gebruik gemaakt van de in de maraps opgenomen informatie. Een betrokkene gaf
aan, dat het opstellen van de maraps in diverse gevallen nog werd gezien als een
periodieke, "verplichte invuloefening".
  Vanaf 1993 werden dienstplannen geïntroduceerd, waaraan vooral vanaf 1994
duidelijk inhoud werd gegeven. In de dienstplannen werd per dienst voor het
eerstvolgende begrotingsjaar een overzicht gegeven van de activiteiten en produk-
tie, alsmede van de inzet van personeel en financiële middelen. De plannen om te
komen tot een produktbegroting liepen vertraging op, maar voor het begrotings-
jaar 1997 verscheen een eerste produktbegroting. Voor ZPG en DWK werden
vanaf 1989 resp. 1992 managementcontracten geïntroduceerd, die geleidelijk aan
completer werden.
  Zoals al werd aangegeven, was bij DWK en vooral bij ZPG sprake van een
toename van de financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De beleidsdiensten en de centrale ondersteunende en coördinerende dienst kregen
in 1990 slechts vrij beperkte zelfstandigheid op financieel-economisch gebied.
Daarbij ging het bijvoorbeeld om de mogelijkheid voor de directeuren van een
dienst om zelfstandig bepaalde verplichtingen aan te gaan. Tevens kregen de
diensten de bevoegdheid om op het niveau van functienummers van de begroting
te schuiven tussen budgetten. De financieel-economische deskundigheid binnen de
beleidsdiensten nam in 1990 slechts beperkt toe.
  Noch in 1990, noch in 1996, werd het diensten toegestaan naar eigen inzicht te
kiezen voor het intern of extern betrekken van bepaalde goederen en diensten. De
"gedwongen winkelnering" bleef dus bestaan. Wel werden in 1996 enkele budget-
ten gedecentraliseerd naar de diensten, waarbij de budgetten vervolgens werden
belast op basis van de afgenomen hoeveelheden en de prijs per eenheid van een
goed/dienst. Bij de interne levering van goederen en diensten diende ook zoveel
mogelijk gestreefd te worden naar marktconforme prijzen.
  Het aantal financieel-economische medewerkers bij de provincie Groningen nam
met de reorganisaties van 1990 en 1996 enigszins toe. In het algemeen mag er
waarschijnlijk van worden uitgegaan, dat een hogere opleiding en kwaliteit van de
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financieel-economische medewerkers zullen leiden tot hogere salarissen. Hiervan
uitgaande kan de toename in de gemiddelde salarisschalen die zich bij de reorga-
nisaties van 1990 en 1996 voordeed, worden gezien als een indicatie dat het
gemiddelde kwaliteitsniveau van de financieel-economische medewerkers enigs-
zins steeg. Ook tijdens enkele interviews kwam naar voren, dat sinds 1990 het
kwaliteitsniveau van de financieel-economische medewerkers enigszins hoger was
geworden. Zeker gezien het feit dat het totale aantal formatieplaatsen bij de
provincie Groningen in de periode 1988-1996 terugliep van circa 1.000 tot
minder dan 900, mag worden gesteld dat het belang van de financieel-econo-
mische functie in de provinciale organisatie duidelijk groter werd.
  De reorganisatie van 1996 zou ertoe moeten leiden, dat de financieel-econo-
mische vrijheden van de beleidsdiensten toenamen. Aan de concrete uitwerking
van diverse van deze grotere vrijheden werd ten tijde van het onderzoek nog
gewerkt. Binnen de beleidsdiensten en ondersteunende en coördinerende dienst
werden bedrijfsbureaus opgericht, waar diverse financieel-administratieve
werkzaamheden werden verricht. Hierdoor nam ook de financieel-economische
kennis binnen de diensten fors toe. Tevens werd bij de reorganisatie van 1996 in
elke dienst een controller aangesteld. De centrale afdeling financiën kreeg in 1996
een meer algemeen coördinerende en adviserende rol, maar bleef toch ook een
vrij sterke positie houden binnen de daadwerkelijke financieel-economische
sturing van de provincie Groningen.

VIII.2.3 Ter afsluiting

Tot zover deze beknopte samenvatting van de algemene ontwikkelingen bij de
provincie Groningen in de periode 1989-1996. In de volgende paragrafen wordt
nader ingegaan op de ontwikkelingen bij de Dienst beheer Wegen en Kanalen en
de dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

VIII.3 De interne verzelfstandiging van de Dienst beheer Wegen en
Kanalen

VIII.3.1 Inleiding

De Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) ontstond tijdens de in 1990 afgeron-
de reorganisatie van het ambtelijk apparaat van de provincie Groningen. Daarvóór
maakten de activiteiten van DWK deel uit van de dienst Provinciale Waterstaat.
DWK werd aangeduid als een beheersdienst.
  Met de reorganisatie van 1990 kreeg DWK een relatief zelfstandige positie
binnen het provinciaal apparaat. Bij de in 1996 afgesloten reorganisatie werd de
zelfstandigheid van DWK nog enigszins versterkt. De activiteiten van DWK lagen



       Zie voor een nadere beschouwing van de ontwikkelingen bij DWK het uitgebrei-179

dere, afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag over de provincie Groningen.
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vooral op het terrein van het beheer en onderhoud van provinciale wegen en
kanalen.
  De keuze voor het verrichten van onderzoek bij DWK was onder meer geba-
seerd op het feit, dat deze dienst één van de twee beheersdiensten binnen de
provincie Groningen was, waaraan in 1989/1990 expliciet een min of meer
zelfstandige positie was toegekend. De beleidsdiensten (en de centrale onder-
steunende en coördinerende dienst binnen de provinciale organisatie) kregen in
1990 slechts een zeer bescheiden mate van zelfstandigheid. Bovendien hield DWK
zich bezig met relatief concrete en goed meetbare activiteiten en produkten.
Daardoor zou het wellicht, beter dan bij diensten met minder concrete activiteiten
en produkten, mogelijk zijn om de effecten van de verzelfstandiging op bijvoor-
beeld de produktie en efficiëntie te bepalen.
  De opzet van deze paragraaf is als volgt.  In paragraaf VIII.3.2 wordt ingegaan179

op het ontstaan van DWK en de gevolgen van de reorganisatie van 1996, alsmede
op de taken van DWK. In paragraaf VIII.3.3. komt het functioneren van DWK
sinds 1990 aan de orde. In paragraaf VIII.3.4 wordt vervolgens ingegaan op de
vraag, welke effecten de verzelfstandiging van DWK heeft gehad voor de produk-
tie, de personeelsformatie en de efficiëntie van DWK. Paragraaf VIII.3.5 bevat
een beknopt overzicht van de veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment, waarmee de verzelfstandiging van DWK gepaard ging. In paragraaf
VIII.3.6 worden de ontwikkelingen bij DWK afgezet tegen het op basis van de
neo-institutionele economie ontwikkelde theoretisch raamwerk.

VIII.3.2 Het ontstaan van DWK en de reorganisatie van 1996

VIII.3.2.1 Het ontstaan en de activiteiten van DWK

De werkzaamheden van DWK werden vóór 1 april 1990, onder het toenmalige
griffie-dienstenmodel, uitgevoerd door verschillende onderdelen van de dienst
Provinciale Waterstaat. In het kader van de in 1990 afgesloten reorganisatie,
werden die onderdelen samengevoegd tot DWK.
  Zoals in het voorgaande al naar voren kwam, was een reden voor de provinciale
reorganisatie van 1990 gelegen in het vermijden van dubbel werk bij de griffie en
de twee toenmalige diensten, Provinciale Waterstaat en Provinciale Planologische
Dienst. De wens om de machtspositie van Provinciale Waterstaat te slechten, was
evenwel een belangrijke achterliggende reden voor de reorganisatie. Het College
van GS wilde in sterkere mate politieke sturing kunnen geven aan de activiteiten
van Provinciale Waterstaat. Dat zou gerealiseerd kunnen worden, door de
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omvangrijke Provinciale Waterstaat in enkele stukken te splitsen en deze waar
nodig samen te voegen met griffie-afdelingen.
  De beleidstaken op het gebied van de infrastructuur werden in 1990 onder-
gebracht in de dienst Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (VVI). Het ging daarbij
om taken op het gebied van ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, verkeersvei-
ligheid, openbaar vervoer, e.d.
  De vroegere afdeling Beheer van Provinciale Waterstaat werd in 1990 een
belangrijk onderdeel van DWK. Naast de afdeling Beheer gingen ook enkele
andere activiteiten van Provinciale Waterstaat op in DWK. De afdeling Beheer,
die op geografische basis nader was onderverdeeld in vijf districten, hield zich
bezig met het daadwerkelijk (doen) uitvoeren van de beheers- en onderhouds-
taken. In totaliteit telde DWK in 1990 ongeveer 335 formatieplaatsen.
  Voor wat betreft het beheer en onderhoud ging het binnen de grote Water-
staatsorganisatie om deeltaken, waaraan in de jaren zeventig en tachtig in de
praktijk dikwijls een relatief beperkte prioriteit werd toegekend, zo gaf een
betrokkene aan tijdens een interview. Dat feit werd vooral van belang, toen ten
gevolge van bezuinigingen een zekere budgettaire druk begon te ontstaan op de
(nieuwbouw-)activiteiten van Provinciale Waterstaat.
  DWK hield zich primair bezig met uitvoerende taken, dat wil zeggen het zelf
uitvoeren of het laten uitvoeren van beheers- en onderhoudswerk. Daarnaast had
DWK in beperkte mate beleidstaken. Hierbij ging het om bijvoorbeeld het
opstellen van beheers- en onderhoudsplannen, voorstellen voor wegenruil (bij-
voorbeeld de overname door een gemeente van een brug of een provinciale weg),
of het verlenen van bepaalde vergunningen. In beperkte mate hield DWK zich ook
bezig met nieuwbouwactiviteiten; het betrof hier het ontwerp van werktuigbouw-
kundige constructies, zoals beweegbare bruggen. Op basis van een overeenkomst
tussen de provincie Groningen en het rijk, werd het beheer en onderhoud van
enkele provinciale vaarwegen door het rijk betaald (het betrof hier de zogenaamde
hoofdkanalen: Van Starkenborghkanaal, Eemskanaal en Winschoterdiep). De
vergoeding van het rijk had ook betrekking op de bediening van bruggen en
sluizen.
  De uitvoerende taken van DWK lagen op het terrein van het (doen uitvoeren
van) beheer en onderhoud van provinciale wegen en kanalen en de bijbehorende
viaducten, tunnels, fietspaden, bermen, bruggen, sluizen, e.d. Tevens droeg
DWK zorg voor de bestrijding van muskusratten en de bestrijding van gladheid
op wegen en ijs in kanalen (om stremming van de scheepvaart tegen te gaan). Bij
de meeste van deze activiteiten was sprake van belangrijke externe effecten, zoals
bescherming van de bevolking tegen ongevallen en overlast en stimulering van de
economische ontwikkeling.
  Bij de door DWK zelf verrichte werkzaamheden ging het hoofdzakelijk om klein
onderhoudswerk aan wegen, bruggen en kanalen, onderhoud van ver-
keersregelinstallaties, de bediening van bruggen en sluizen in vaarwegen, alsmede
het onderhoud van bermen en de beplanting/bomen daarin (gras maaien, takken



       Rekening houdend met bijvoorbeeld de overhead binnen DWK en activiteiten als180

het vangen van muskusratten, betekent dit dat ruwweg geschat circa 75% van het feitelijke
beheers- en onderhoudswerk aan wegen en kanalen, e.d., werd uitbesteed.
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snoeien, schoonmaken sloten, e.d.). Daarnaast werd het vangen van muskusratten
verricht door medewerkers van DWK.
  Tussen het College van GS en DWK bestonden bij de verzelfstandiging in 1990
slechts vrij globale afspraken, over de wijze van sturing en de door DWK te
verrichten activiteiten, zo gaf een betrokkene aan. Vanaf 1992 werd tussen DWK
en het College van GS een managementcontract afgesloten. Het voor 1992
gesloten contract werd voor 1993 nog enigszins gewijzigd; daarna werd het tot en
met 1996 in ongewijzigde vorm gehandhaafd. Het jaarlijkse dienstplan diende
daarbij als een concretisering van het meer globale managementcontract, bijvoor-
beeld voor wat betreft de voor een bepaald jaar beschikbare inputs en de te
realiseren outputs. Met het oog op de verdere verzelfstandiging van DWK, die
vorm kreeg in het kader van de provinciale reorganisatie van 1996, werd voor
DWK voor de periode 1997 - 2000 een geheel nieuw managementcontract ontwik-
keld.

VIII.3.2.2 De provinciale reorganisatie van 1996

De in 1993 gestarte discussie over de provinciale kerntaken, raakte ook DWK.
Van enkele activiteiten, zoals het beheer van de haven van Lauwersoog en het
vangen van muskusratten, werd vastgesteld, dat de provincie deze taken niet meer
zelf diende uit te voeren. Daarnaast werd in samenwerking met een externe
adviseur ingegaan op de vraag, in hoeverre uitbesteding van ingenieursdiensten
en beheer en onderhoud van wegen en kanalen mogelijk was en financiële
voordelen zou kunnen opleveren.
  Voor wat betreft de beheers- en onderhoudstaken van DWK concludeerde de
externe adviseur, dat het in elk geval niet voordelig zou zijn de uitvoering binnen
de provinciale organisatie geheel stop te zetten. Wel kon worden gedacht aan
vergroting van de efficiëntie (gecombineerd met een beperkte extra uitbesteding),
waardoor een beperking mogelijk zou zijn van het aantal bij de desbetreffende
taken betrokken personeelsleden van DWK.
  Een beperkt deel van de ingenieurstaken en een fors deel van de beheers- en
onderhoudstaken van DWK werd al uitbesteed aan externe bedrijven. In 1993
werd vastgesteld, dat met de uitbestede werkzaamheden in totaal circa 55 à 60%
van het jaarlijkse budget van DWK gemoeid was. Daarbij ging het vooral om de
gladheidsbestrijding en om groot onderhoud van wegen, bruggen, sluizen en
kanalen en de haven en het sluizencomplex van Lauwersoog.180

  Uiteindelijk werd door het politieke bestuur en ambtelijke leidinggevenden
binnen de provincie besloten tot het handhaven van een zodanige personeels-



       Per 1 januari 1991 werden de vijf districten van de vroegere afdeling Beheer van181

Provinciale Waterstaat ingedeeld in drie nieuwe (districts-)afdelingen.

       Tot 1994 gaf het rijk via een specifieke uitkering een vergoeding van ƒ 80.000,-182

per formatieplaats voor de bestrijding van muskusratten. In het kader van de zogenaamde
Decentralisatie-impuls werd de rijksbijdrage vanaf 1994, na een beperking van het budget
met 10% wegens bij de provincie te behalen voordelen in de efficiëntie, opgenomen in de
algemene uitkering uit het Provinciefonds.
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omvang voor ingenieursdiensten en beheer en onderhoud, dat redelijkerwijs
mocht worden verwacht dat de beschikbare capaciteit ook steeds volledig zou
worden benut. Maar de uitvoerende taken van DWK konden in principe in nog
grotere mate worden uitbesteed, zo werd door een betrokkene in een interview
aangegeven. De provincie was weliswaar verantwoordelijk voor een goede uitvoe-
ring van de taken, maar hoefde deze niet zelf uit te voeren.
  Hoewel in elk geval de uitvoerende activiteiten gemakkelijk overgenomen
zouden kunnen worden door externe bedrijven, waren de activiteiten van DWK
ten tijde van het onderzoek niet werkelijk aan concurrentie onderhevig. Mede
vanwege het in 1994 verrichte onderzoek, werd door het College van GS niet
overwogen om over te gaan tot verdere uitbesteding van DWK-activiteiten, zo gaf
een betrokkene aan.
  Met de verdere verzelfstandiging in 1996 werd in de districtsafdeling West van
DWK een proef gestart met een andere werkwijze, die zou moeten leiden tot een
toename van de efficiëntie.  De grotere efficiëntie zou vooral voortvloeien uit de181

opheffing van de indeling van de afdeling in kantons. Daardoor konden werkne-
mers flexibeler in de afdeling worden ingezet. Bovendien maakte de introductie
van een meer bedrijfsmatige werkcultuur deel uit van de proef in afdeling West.
  In het managementcontract voor de periode 1997-2000 werd vastgelegd, dat de
personeelsformatie zou moeten krimpen ten gevolge van afstoting van taken,
enige extra uitbesteding van taken en efficiënter werken. Voor de periode 1996-
2000 ging het hierbij in totaliteit om een teruggang met circa 55 formatieplaatsen,
waardoor DWK in het jaar 2000 zou uitkomen op ongeveer 245 fte. In 1995
bedroeg het aantal formatieplaatsen van DWK ongeveer 315; begin 1996 ging het
om circa 300 fte.
  Het totale budget van DWK werd voor 1996 begroot op ongeveer ƒ 50 miljoen.
Van dat budget was circa ƒ 18 miljoen afkomstig van het rijk in verband met
beheer en onderhoud van de hoofdvaarwegen en de bestrijding van muskusratten.
De provinciale bijdrage in het totale budget werd voor 1996 begroot op ruim ƒ 31
miljoen. Daarnaast had DWK enige "eigen" inkomsten in verband met kade- en
havengelden en werkzaamheden voor derden.182

  De reorganisatie van 1996 ging dus onder meer gepaard met een heroverweging
van taken en een proefproject omtrent veranderingen in werkwijzen in het district
West. Voor het overige leidde de reorganisatie binnen DWK tot vrij geringe
organisatiewijzigingen.



       In dit verband kan ook worden gewezen op het in 1978 doorgevoerde besluit, om183

de afschrijvingstermijn van de provinciale wegen - die gesteld was op 25 jaren -, tussen-
tijds te verlengen met 25 jaren (tot het jaar 2003). De (soms nog maar beperkte) boe-
kwaarden van alle bestaande wegen zoals die in 1978 werden vastgesteld, werden
samengevoegd tot een totaalbedrag, dat vanaf 1978 in een periode van 25 jaren lineair
werd afgeschreven. Dat betekende onder meer dat het bedrag aan jaarlijkse afschrijvingen
op wegen daalde. Tevens hield dit in dat het in het algemeen veel langer zou duren,
voordat weer investeringen gedaan zouden worden in de betreffende wegen. Door deze
kunstgreep kon het toenmalige politieke bestuur financiële ruimte creëren, zodat op andere
terreinen extra bestedingen konden worden gedaan.

251

VIII.3.3 Veranderingen in het functioneren van DWK vanaf 1990

Tot 1 april 1990 maakten de DWK-activiteiten deel uit van Provinciale Water-
staat. In de jaren vóór 1990 was geen sprake van ernstige problemen rond het
uitvoeren van de desbetreffende activiteiten. Zoals al eerder werd aangegeven, lag
een belangrijk probleem in het feit, dat het politieke bestuur van oordeel was dat
het de activiteiten van Provinciale Waterstaat onvoldoende kon sturen.
  Bij de in 1988 afgeronde, eerste Beleidsanalyse Verkeer en Vervoer, werd
vastgesteld dat jaarlijks circa ƒ 3,5 miljoen extra nodig zou zijn, om de kwaliteit
van het onderhoud van wegen, e.d., te laten voldoen aan de gestelde kwaliteits-
eisen. In de praktijk kwamen vrijwel geen extra middelen beschikbaar, waardoor
het jaarlijkse achterstallig onderhoud steeds toenam. Met de Beleidsanalyse
Verkeer en Vervoer waren aanvankelijk ook de DWK-activiteiten en -budgetten
globaal vastgelegd.
  Binnen Provinciale Waterstaat bestond in het algemeen gesproken, ook bij
leidinggevenden, vooral interesse voor investeringen, dat wil zeggen het
ontwikkelen en realiseren van nieuwe projecten. Dat betekende onder meer dat
met een zekere regelmaat onderhoudsbudgetten werden "vrijgemaakt", om te
kunnen worden ingezet voor nieuwbouwprojecten. Ook vanuit de provinciale
politiek was er vóór (en na) 1990 in het algemeen weinig interesse in het beheer
en onderhoud van de infrastructuur, zo gaf een betrokkene aan. Voorzover er
interesse was, richtte die zich sterk op de vraag of het mogelijk was de voor
beheer en onderhoud beschikbare budgetten in te perken.183

  Een belangrijke doelstelling van de reorganisatie van 1990 was het versterken
van de politieke sturing van de provinciale organisatie. Naar de mening van het
politieke bestuur konden minder interessante en "niet-beleidsgevoelige" activi-
teiten, zoals het beheer en onderhoud van infrastructuur, op enige afstand van het
politieke bestuur worden geplaatst. In feite was de gedachte hierbij, zo gaf een
betrokkene aan, dat het geven van een zekere mate van zelfbeheer aan de orga-
nisatie voor het beheer en onderhoud ook zou moeten betekenen, dat deze
organisatie het politieke bestuur in de loop van een begrotingsjaar niet meer
"lastig viel" met verzoeken om verschuiving van budgetten of extra budgetten



       Voor de goede orde moet erop worden gewezen, dat ook de vroegere Provinciale184

Waterstaat al mogelijkheden had tot substitutie tussen bepaalde budgetten (en ook gebruik
maakte van die mogelijkheden). De substitutiemogelijkheden waren echter formeel
beperkter, dan de mogelijkheden die DWK vanaf 1990 kreeg (en die met name vorm
kregen in het Managementcontract DWK 1992).
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voor bepaalde onderhoudstaken. Door de bevoegdheid te geven om tot op zekere
hoogte te schuiven met beheersbudgetten, zou de organisatie efficiënter kunnen
werken en de meeste mee- en tegenvallers in de loop van een begrotingsjaar
zelfstandig en flexibel kunnen opvangen.184

  In de praktijk betekende de oprichting van DWK, dat de beheers- en onder-
houdstaken een veel zelfstandiger positie kregen dan voorheen. De relatief
zelfstandige positie van DWK betekende wellicht dat de politieke sturing van de
activiteiten vanaf 1990 verder verminderde, aldus een geïnterviewde. Maar omdat
DWK nu een afzonderlijke organisatie-eenheid was, kon de problematiek van het
beheer en onderhoud zo nodig wel sterker onder de aandacht van de politiek
worden gebracht. Beheer en onderhoud gingen niet langer "schuil" in het grote
geheel van Provinciale Waterstaat.
  Enkele betrokkenen gaven in interviews aan, dat de verzelfstandiging van DWK
in 1990 ertoe leidde dat de medewerkers zich meer betrokken gingen voelen bij
hun dienst. Daardoor zouden medewerkers, meer dan in het verleden, op creatie-
ve wijze zijn gaan nadenken over mogelijkheden om hun werk op een andere
wijze te verrichten. De reorganisatie van 1990 betekende tevens, dat de coördina-
tie tussen de drie districtsafdelingen werd versterkt. Tot 1990 was als het ware
sprake van "lump sum"-budgetten voor de districten, waarbij de verdeling van de
budgetten over de vijf districten van jaar tot jaar nauwelijks veranderde, aldus een
betrokkene. Binnen de districten werd vervolgens een nadere invulling gegeven
aan het verkregen totaalbudget. Vanaf 1990 nam de betrekkelijke autonomie van
de districten geleidelijk af. In overleg tussen de districten en "DWK-centraal",
werden de prioriteiten in de uit te voeren werkzaamheden meer bepaald op het
niveau van de gehele provincie.
  De aandacht voor planmatig handelen nam vanaf 1990 toe. Hier kan bijvoor-
beeld worden gewezen op het opstellen van een jaarlijks programma voor groot
onderhoud en de regelmatige interne rapportage over vorderingen in de uitvoe-
ring van het programma. Tevens werden vanaf 1994 in het jaarlijkse dienstplan
in toenemende mate concrete prestatienormen en kwaliteitseisen vastgelegd.
  Misschien namen het kostenbewustzijn en de aandacht voor bedrijfsmatig
werken vanaf 1990 enigszins toe, maar die toename was niet groot genoeg, aldus
een externe adviseur en interne betrokkenen binnen DWK. Zo was er onvoldoen-
de aandacht voor de met bepaalde budgetten gerealiseerde produktie.
  Ernstige problemen rond de uitvoering van de taken deden zich bij DWK niet
voor in de periode 1990-1996, zo gaven betrokkenen aan.
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  Bij de onderhandelingen over het managementcontract, dat in 1996 werd
gesloten in het kader van de verdere verzelfstandiging, kreeg het aspect achter-
stallig onderhoud nadrukkelijk aandacht. Hoewel in het managementcontract het
jaarlijks beschikbare budget enigszins werd verhoogd, weigerde de directeur van
DWK vast te leggen, dat met dit extra bedrag alle achterstallig onderhoud in het
jaar 2000 zou zijn weggewerkt.
  Met het managementcontract kreeg DWK voor een langere periode zekerheid
omtrent het jaarlijks beschikbare budget (calamiteiten daargelaten). Daardoor kon
de planmatigheid van de werkzaamheden worden versterkt. Een geïnterviewde
stelde overigens, dat de verzelfstandiging in 1990 van grotere betekenis was voor
het functioneren van DWK dan de verdere verzelfstandiging in 1996. In het
algemeen gesproken legde DWK bij de reorganisatie van 1996 in versterkte mate
een accent op efficiëntie en bedrijfsmatig werken, zo gaven betrokkenen aan.

VIII.3.4 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de
periode 1990-1995

VIII.3.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de personeelsformatie,
de produktie en de kosten van DWK in de periode 1990-1995, waarbij soms ook
aandacht wordt besteed aan voor 1996 beschikbare gegevens. Op die wijze wordt
geprobeerd, een feitelijk onderbouwde indruk te verkrijgen van de ontwikkeling
van de efficiëntie bij DWK in de periode 1990-1995. Bij de reorganisatie van de
provincie Groningen in 1990 stond vergroting van de efficiëntie misschien niet
voorop, maar speelde het streven naar meer efficiëntie zeker een rol; in elk geval
formeel en vooral bij een beheersdienst als DWK. Bij de reorganisatie van 1996
werd met nadruk gestreefd naar een verhoging van de efficiëntie.
  In het navolgende wordt in de paragrafen VIII.3.4.2 t/m VIII.3.4.4 achtereen-
volgens ingegaan op de ontwikkeling van de produktie, de personeels- en overige
kosten, de verhouding direct-indirect personeel en de efficiëntie. In paragraaf
VIII.3.4.5 worden de ontwikkelingen rond het personeelsbestand, de produktie en
de efficiëntie samengevat en worden er enkele conclusies aan verbonden.

VIII.3.4.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Voor het onderzoek waren diverse gegevens beschikbaar omtrent de door DWK
beheerde arealen en objecten. Welke werkzaamheden elk jaar precies werden
verricht en op welke arealen en objecten die werkzaamheden betrekking hadden,
was niet duidelijk.
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Tabel VIII.1 Aantallen van de onder beheer van DWK staande arealen
en objecten; 1990, 1993, 1996

areaal/objecten 1990 1993 1996

km planweg  615  545  545

km parallelweg   89   11   11

km fietspad  149  262  264

km hoofdvaarweg   91   91   91

km niet-hoofdvaarweg   50   59   59

havens    2    1    1

vaste kunstwerken  162  158  160

beweegbare kunstwerken   79   74   74

sluizen   17   17   17

verkeersregelinstallaties   13   33   33
Bron: schriftelijke opgave DWK, d.d. 24 oktober 1996 (gegevens 1 januari 1990); Dienstplan 1993 -

bestuurlijk deel, 5 april 1993, p. 1 en Dienstplan 1994 - Bestuurlijk deel, november 1993, p.
5 (1 januari 1993); Dienstplan 1996, januari 1996, p. 6 (1 januari 1996).

Werkelijke gegevens omtrent de produktie of de activiteiten ontbraken dus, met
name voor de eerste jaren vanaf 1990. Het dienstplan voor 1996 was in dat
opzicht aanzienlijk vollediger.
  In tabel VIII.1 zijn gegevens opgenomen omtrent de per 1 januari 1990, 1993 en
1996 door DWK beheerde arealen en objecten. Deze gegevens kunnen indirect
een indicatie geven van de activiteiten en produktie van DWK en de ontwikke-
lingen hierin.
  Zoals duidelijk zal zijn, geeft tabel VIII.1 slechts een beperkte indruk van de
jaarlijkse activiteiten en produktie van DWK. Zo bevat de tabel geen gegevens
omtrent diverse activiteiten van DWK (zoals het onderhoud van bermen, sloten en
bomen, onderhoud van verkeersborden, het vangen van muskusratten, of de
- deels interne - activiteiten van de afdelingen Technische en Beleidskoördinatie
en Financiële en Algemene Zaken). Bovendien kon voor het onderzoek niet
worden beschikt over gegevens betreffende bijvoorbeeld de oppervlakte van de te
onderhouden wegdekken of bermen, de aantallen bomen, of de aard van de
beweegbare bruggen en sluizen. De ene brug of sluis was veel omvangrijker en
complexer dan de andere en daarmee varieerden ook de per brug of sluis te maken
kosten. Tevens ontbreken feitelijke gegevens omtrent de aan de arealen en objec-
ten in een bepaald jaar verrichte werkzaamheden. Pas vanaf 1994 werden dergelij-
ke, meer uitvoerige gegevens verzameld over de activiteiten en produkten en de
kwaliteitsniveaus van de werkzaamheden.



       De werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld groot onderhoud varieerden185

uiteraard van jaar tot jaar. Maar dat werk werd vrijwel volledig uitbesteed aan aanne-
mersbedrijven en had dus slechts een geringe invloed op de activiteiten van de DWK-
medewerkers (door een aannemer uitgevoerd onderhoud vergde in beperkte mate aandacht
van DWK-medewerkers, bijvoorbeeld in verband met het houden van toezicht op de
uitvoering van het werk).

       De herziening van het wegenbeheer per 1 januari 1993 hield in, dat tussen de186

wegbeheerders - gemeenten, waterschappen, rijk en provincie - een uitwisseling plaats-
vond van de eigendom en het beheer en onderhoud van diverse wegen. In principe kreeg
het rijk daarbij het beheer over alle als primair aangeduide wegen, terwijl de provincie het
beheer kreeg over de categorie secundaire wegen. Beheer en onderhoud van tertiaire,
kwartaire en overige wegen gingen naar gemeenten en waterschappen.

       Het feit dat de sanering van het wegenbeheer gepaard ging met een personeelsre-187

ductie, kan worden gezien als steun voor deze conclusie.
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  Ondanks het feit dat de gegevens in tabel VIII.1 verre van volledig zijn, kunnen
er met de nodige voorzichtigheid enkele conclusies aan worden verbonden. Want
hoewel in de omvang van de taken en de kwaliteitsnormen in de loop der jaren
soms enige verandering optrad, mocht er volgens enkele betrokkenen globaal
genomen van worden uitgegaan, dat door de DWK-medewerkers van jaar tot jaar
ongeveer dezelfde werkzaamheden werden verricht.  De per 1 januari 1993185

doorgevoerde sanering van het wegenbeheer leidde tot enige teruggang in de te
beheren arealen en aantallen objecten, maar de invloed ervan zou niet zeer
wezenlijk zijn geweest.186

  Met de wegensanering per 1 januari 1993 nam het aantal km plan- en parallel-
weg in provinciaal beheer vrij sterk af. Het aantal km fietspad in provinciaal
beheer vertoonde tegelijkertijd een forse toename. Het beheer en onderhoud van
een km fietspad vergde echter in het algemeen minder middelen (personeel en
financiën), dan een km wegdek. Hiervan uitgaande zou de voorzichtige conclusie
kunnen zijn, dat de produktie van DWK in de periode 1990 t/m 1995 hooguit op
ongeveer hetzelfde niveau bleef, maar waarschijnlijk iets afnam.  Hier moet187

worden herhaald, dat voor de feitelijke onderbouwing van deze conclusie slechts
in beperkte mate gegevens beschikbaar waren.

VIII.3.4.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Tot 1990 maakten de activiteiten van DWK deel uit van verschillende organisatie-
onderdelen van Provinciale Waterstaat. Het was niet mogelijk een goede recon-
structie te geven van de kosten die binnen Provinciale Waterstaat gemoeid waren
met de vanaf 1990 in DWK opgenomen activiteiten. Ook in 1990 werden de
kosten nog geadministreerd volgens de vroegere organisatie-indeling. De hier
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opgenomen gegevens omtrent de ontwikkeling van de personeels- en overige
kosten, blijven dus beperkt tot de periode 1991-1995.
  Het aantal formatieplaatsen van DWK bedroeg in 1990 ongeveer 335. Dit aantal
liep terug tot ongeveer 315 fte aan het einde van 1993. Ook in 1995 bedroeg het
aantal formatieplaatsen circa 315, waarna het daalde tot circa 300 begin 1996.
Deze daling in de personeelsformatie was voor een groot deel het gevolg van
verdere automatisering van brugbediening en andere werkwijzen (zoals het
minder intensief maaien van bermen). Mede ten gevolge van afstoting van taken,
zou de personeelsformatie van DWK in de periode 1997-2000 volgens het
managementcontract verder moeten dalen tot circa 245 fte.
  Tabel VIII.2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de totale apparaats-
kosten van DWK en enkele componenten daarbinnen in de periode 1991-1995. Bij
de apparaatskosten gaat het om de "eigen" kosten van de organisatie, zoals de
bedragen aan lonen en salarissen en aankoop van materieel. De interne doorbere-
keningen naar DWK vanuit andere onderdelen van de provinciale organisatie,
bijvoorbeeld wegens huisvestingskosten, zijn daarbij buiten beschouwing geble-
ven, evenals de beschikbare budgetten voor het (laten) uitvoeren van onderhoud
aan wegen, kanalen, e.d. Om de nominale bedragen voor de verschillende jaren
goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn ze herberekend op basis van het
prijspeil van 1991 (dus prijspeil 1991 = 100). De oorspronkelijke, nominale
bedragen zijn vermeld in bijlage VIII.B, tabel VIII.B.1.
  Uit tabel VIII.2 komt naar voren dat de totale apparaatskosten van DWK in de
periode 1991-1995 enigszins varieerden, maar reëel gezien toch op een vrij stabiel
niveau lagen. Ongeveer 80% van de totale apparaatskosten van DWK bestond uit
personeelskosten. Van grote uitgaven in verband met tijdelijke en uitzendkrachten
was bij DWK geen sprake.



       De in bijlage VIII.B, tabel VIII.B.1 vermelde nominale kostenbedragen, zijn188

omgerekend tot reële bedragen op basis van het prijspeil 1991 = 100.
  De in tabel VIII.2 vermelde bedragen hebben een enigszins globaal karakter, omdat in
werkelijkheid de prijsontwikkeling uiteenloopt per produkt en per deelsector binnen de
overheid. Daarnaast kan nog worden opgemerkt, dat in de gepresenteerde indexcijfers
geen rekening is gehouden met de effecten van incidentele loonstijgingen, zoals jaarlijkse
periodieken (zie ook voetnoot 135).
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Tabel VIII.2 Ontwikkeling totale apparaatskosten en enkele componen-
ten ("economische kostencategorieën") daarin bij DWK in
de periode 1991-1995; op basis prijspeil 1991; alle bedragen
x ƒ 1 miljoen

economische kostencategorie 1991 1993 1995

salarissen en sociale lasten 19,5 19,4 19,2

aankoop van onroerende goederen

uitbestede investeringen  0,1

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

overige goederen en diensten  3,1  3,2  3,1

belastingen  0,1  0,1  0,1

inkomensoverdrachten

vermogensoverdrachten

rente

kapitaallasten/afschrijving  0,5  0,5  0,6

overige administratieve boekingen

- totaal apparaatskosten 23,8 24,6 24,1
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

Uitgaande van de CBS-indexcijfers omtrent de algemene loonontwikkeling in de
overheidssector, vertoonden de personeelskosten van DWK in de periode 1991-
1995 een geringe daling.  Hieraan kan evenwel worden toegevoegd dat, als de188

nominale jaarlijkse loonkosten worden herberekend op basis van de jaarlijkse
algemene salarisverhoging plus 0,75% incidenteel, voor 1995 een bedrag aan
personeelslasten zou worden gevonden van circa ƒ 18,7 miljoen (reëel bedrag, op



       Bij de berekening van dit bedrag is gewerkt met het indexcijfer van 110,8 voor189

1995 (1991 = 100). Er is dus rekening gehouden met een incidentele loonstijging, naast
de algehele salarisverhogingen, van 0,75%. Zie ook voetnoot 135.
  De werkelijke incidentele salarisverhoging wegens jaarlijkse periodieken, e.d., lag bij de
provincie Groningen gemiddeld op ruim 1,5% per jaar in de periode 1991-1995. Het
verschil tussen de eerder genoemde landelijke "norm" van 0,75% en de ruim 1,5% blijft
hier buiten beschouwing, omdat het hiermee gemoeide bedrag niet (meer) werd vergoed
via bijvoorbeeld de uitkering uit het Provinciefonds en dus terugverdiend had moeten
worden via een hogere arbeidsproduktiviteit. Voorzover dat niet het geval was, ging de
hogere loonstijging ten koste van de efficiëntie.
  Voor wat betreft DWK kan nog worden opgemerkt, dat de gemiddelde leeftijd van de
medewerkers bij deze dienst relatief hoog was. Er mag dan ook van worden uitgegaan, dat
relatief veel van de DWK-werknemers het maximum van hun salarissschaal hadden bereikt
en geen jaarlijkse periodiek meer ontvingen. Dat betekent, dat de gemiddelde jaarlijkse
toename van de totale loonsom bij DWK waarschijnlijk enigszins onder het provinciale
gemiddelde lag.
  In hoeverre de ontwikkeling van de post incidenteel beheersbaar was voor het mana-
gement van een bepaalde organisatie-eenheid, staat niet vast. Uiteindelijk bestond vooral
op centraal (politiek) niveau de mogelijkheid om de ruimte (en het beleid) voor incidentele
loonstijgingen te beïnvloeden. Vastgesteld kan worden dat een incidentele loonstijging die
de 0,75% te boven ging, het effect teniet kon doen van bijvoorbeeld de binnen een
bepaalde dienst gerealiseerde personeelsreductie en/of stijgingen van de produktiviteit.
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basis 1991=100).  Een bedrag van ƒ 18,7 miljoen voor 1995 zou betekenen, dat189

de totale personeelskosten in 1995 bijna 10% lager waren dan in 1991. Bij
personeelskosten van ƒ 18,7 zouden de totale apparaatskosten voor 1995 uitkomen
op circa ƒ 23,6 miljoen.
  Bij de ontwikkeling van de efficiëntie gaat het niet alleen om de ontwikkeling
van de personeelskosten, maar om de totale apparaatskosten in verhouding tot de
gerealiseerde produktie. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de
efficiëntie van DWK, dienen de in tabel VIII.2 vermelde apparaatskosten dus te
worden afgezet tegen de ontwikkeling van de produktie van DWK. Op basis van
de beperkte indicaties omtrent de produktie-ontwikkeling werd geconcludeerd, dat
de produktie van DWK in de periode 1991-1995 globaal genomen waarschijnlijk
licht daalde, of hooguit ongeveer gelijk bleef (zie tabel VIII.1; hierbij wordt
verondersteld dat de produktiegegevens van DWK voor 1991 ongeveer gelijk
waren aan die voor 1990). Als de apparaatskosten in de periode 1991-1995 reëel
gezien ongeveer gelijk bleven, terwijl de produktie ongeveer gelijk bleef of licht
daalde, dan zou de conclusie moeten zijn dat de efficiëntie van DWK in de
periode 1991-1995 in totaliteit weinig verandering onderging, of misschien licht



       Als strikt wordt uitgegaan van een in de periode 1991-1995 geheel gelijkblijvende190

produktie en totale apparaatskosten in 1995 van ongeveer ƒ 23,6 miljoen (dat wil zeggen:
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daalde. In elk geval waren er geen aanwijzingen dat de efficiëntie in 1995 hoger
was dan in 1991.190

  Bij het begrip arbeidsproduktiviteit worden de personeelskosten gerelateerd aan
de gerealiseerde produktie. Wordt er wederom van uitgegaan dat de produktie van
DWK hooguit ongeveer gelijk bleef in de periode 1991-1995, dan kan op basis
van tabel 2 worden geconstateerd, dat in de periode 1991-1995 nauwelijks een
verandering optrad in de arbeidsproduktiviteit van DWK. Uitgaande van het voor
incidentele loonstijgingen gecorrigeerde bedrag aan personeelskosten van ƒ 18,7
miljoen in 1995, zou in 1995 sprake kunnen zijn van een arbeidsproduktiviteit bij
DWK, die iets hoger was dan in 1991.

VIII.3.4.4 De verhouding tussen de aantallen directe en indirecte mede-
werkers

Gegevens omtrent directe en indirecte arbeidsuren binnen DWK en de ontwik-
keling hierin, waren niet beschikbaar. Ook sinds de introductie van een uniform
systeem van tijdregistratie in 1994, werden de tijdschrijfgegevens slechts vastge-
legd binnen de afdelingen. Op centraal niveau vond geen registratie plaats van de
totale aantallen direct produktieve en indirecte of overheaduren.
  Door te werken met de formatieschema's van DWK, kon toch een zekere indruk
worden verkregen van de ontwikkeling van het aantal directe en indirecte forma-
tieplaatsen. Dit leidde voor 1990 tot een geschatte indirecte personeelsformatie
van ruim 64 fte. Als dit wordt afgezet tegen de totale personeelsformatie van
ongeveer 335 fte aan het begin van 1990, dan betekent dit voor 1990 een percen-
tage indirecte formatie van circa 19. Voor 1 april 1996 werd de indirecte perso-
neelsformatie geschat op circa 62 fte. Het totale aantal formatieplaatsen in het
formatieschema van april 1996 bedroeg circa 294. Dat betekent dat volgens de
hier gegeven schattingen, de indirecte formatie in 1996 procentueel gezien iets
groter was dan in 1990, te weten ongeveer 21%.
  Rekening houdende met het feit dat hier is gewerkt met geschatte gegevens,
moet de voorzichtige conclusie wellicht zijn dat het aandeel van de indirecte
formatie bij DWK weinig verandering onderging in de periode 1990-1996. In elk
geval vertoonde dit percentage geen daling. Deze ontwikkeling kan waarschijnlijk
met name worden verklaard uit het feit, dat het formatieschema voor 1996 ten
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opzichte van 1990 de grootste teruggang laat zien bij de brugwachters en in iets
minder mate bij de medewerkers in de kantons. Deze groepen medewerkers zijn
geheel te beschouwen als direct personeel. Het aantal functies dat kan worden
aangemerkt als toezichthoudend, coördinerend en administratief, liep in de
periode 1990 - 1996 relatief gezien iets minder terug.

VIII.3.4.5 Ter afsluiting

Bij de in 1990 afgesloten reorganisatie van de provincie Groningen speelde, naast
het versterken van de politieke sturing van de organisatie, het streven naar een
verhoging van de efficiëntie een aanzienlijke rol. Dit geldt zeker voor de be-
heersdiensten ZPG en DWK, die mede op grond van efficiëntie-overwegingen in
1989 resp. 1990 een relatief grote zelfstandigheid kregen. Bij de in 1996 afgeslo-
ten reorganisatie lag een nog grotere nadruk op efficiëntie-verhoging.
  Op basis van de beschikbare informatie mag met enige voorzichtigheid worden
geconcludeerd, dat de efficiëntie van DWK in de periode 1991-1995 ongeveer
gelijk bleef, of misschien licht daalde. Met dezelfde voorzichtigheid kan ten
aanzien van de arbeidsproduktiviteit worden vastgesteld, dat deze in de periode
1991-1995 ongeveer gelijk bleef, of misschien iets toenam. Voorzover vast te
stellen, is de doelstelling van de reorganisatie van 1990 door DWK dus waar-
schijnlijk niet gerealiseerd, ondanks het feit dat de personeelsformatie in de
periode 1990-1995 terugliep.
  In de volgende paragraaf wordt beknopt ingegaan op de veranderingen, die in de
periode 1990-1996 optraden in de financieel-economische sturing van DWK.

VIII.3.5 Veranderingen in het financieel-economisch management

VIII.3.5.1 Inleiding

Met de reorganisaties van 1990 en 1996 traden diverse veranderingen op in de
financieel-economische sturing van de provincie Groningen. Voor DWK beteken-
de vooral de reorganisatie van 1990, dat de vrijheden op financieel-economisch
gebied toenamen.
  In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven, van de met de reorganisaties van
1990 en 1996 bij DWK opgetreden wijzigingen in het financieel-economisch
management.  Overigens gaat het daarbij soms om wijzigingen, die ook golden191

voor andere onderdelen van de provinciale organisatie.
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  Voor de analyse van de ontwikkelingen bij DWK is wederom gebruik gemaakt
van het in hoofdstuk IV ontwikkelde raamwerk, waarin vier elementen van het
financieel-economisch management zijn onderscheiden. Verwacht zou kunnen
worden, dat zich hierin bij verzelfstandiging veranderingen voordoen. Het
betreft:
- de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het management van de

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

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

- de wijze van bekostiging van de verzelfstandigde organisatie;
- de deskundigheid op financieel-economisch terrein (aantal financieel-

economische medewerkers en de deskundigheid ervan).

VIII.3.5.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

Bij de in 1990 voltooide provinciale reorganisatie kreeg DWK een relatief
zelfstandige positie binnen het provinciaal apparaat. Bij de reorganisatie van 1996
werd deze zelfstandigheid nog enigszins versterkt. Met de relatieve zelfstandig-
heid kreeg DWK ook, meer dan de beleidsdiensten, diverse vrijheden op
financieel-economisch gebied.
  De veranderingen in de wijze van bekostiging waren beperkt, omdat het bij
DWK ging om een interne verzelfstandiging. Van een toename van uit externe
bronnen verkregen middelen was bijvoorbeeld geen sprake. Wel namen, in zowel
1990 als 1996, de vrijheden ten aanzien van de zelfstandige besteding van het
jaarlijkse budget van DWK toe. In het managementcontract voor de periode 1997-
2000 werd daarnaast vastgelegd, dat de eventueel in een bepaald jaar resterende
middelen beschikbaar bleven voor DWK en niet meer terugvloeiden naar de
algemene provinciale middelen. In dit contract werden tevens voor een periode
van vier jaren afspraken gemaakt omtrent de hoogte van het jaarlijkse budget,
waardoor de budgettaire onzekerheden voor DWK enigszins afnamen. Ten
aanzien van de door het rijk verstrekte bijdragen voor het beheer en onderhoud
van de hoofdkanalen, traden met de verzelfstandiging van DWK geen verande-
ringen op.
  In eerste instantie kreeg DWK in 1990 nog vrij bescheiden verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden op financieel-economisch gebied. Evenals in het verleden
bij Provinciale Waterstaat het geval was geweest, had DWK de bevoegdheid op
functieniveau te schuiven met budgetten. Daarnaast kreeg DWK beperkte moge-
lijkheden tot substitutie tussen personele en materiële budgetten. Met het
managementcontract van 1992 werden de budgettaire bevoegdheden uitgebreid.
De directeur van DWK kreeg de vrijheid tot substitutie binnen de in de werkbe-
groting van DWK beschikbare middelen voor beheersbare uitgaven. In de praktijk
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betekende dit dat tussen functienummers, maar binnen de grenzen van
begrotingsparagrafen, mocht worden geschoven met budgetten. Met het in 1996
goedgekeurde managementcontract voor de periode 1997-2000, namen de
budgettaire vrijheden van DWK nog enigszins toe. In principe mocht DWK nu
zelfstandig besluiten tot elke substitutie van personele naar materiële beheersbud-
getten. Substitutie van materiële naar personele budgetten werd niet toegestaan.
De substitutievrijheden golden niet voor bijvoorbeeld het budget voor hoofdkana-
len, waarover afzonderlijke afspraken waren gemaakt met het rijk.
  Ten aanzien van de "gedwongen winkelnering" traden er met de interne
verzelfstandiging van DWK geen veranderingen op. DWK had niet de vrijheid
zelfstandig te besluiten tot interne of externe aankoop of levering van bepaalde
produkten en diensten. Overigens kreeg DWK, in het kader van het manage-
mentcontract 1997-2000, de met interne leveranties gemoeide kostenbedragen
volledig vergoed via het uit de algemene middelen afkomstige, jaarlijkse budget.
  De begrotings- en rekeninggegevens van DWK bleven deel uitmaken van de
begroting en jaarrekening van de algemene dienst van de provincie Groningen.
De per 31 december van een boekjaar opgestelde managementrapportages van
DWK zouden vanaf 1997, net als bij de overige provinciale diensten, gezien
kunnen worden als de rekening. De gegevens in deze managementrapportages per
dienst zouden op eenvoudige wijze geconsolideerd moeten kunnen worden tot de
rekening voor de gehele provincie. Zo ging ook het jaarlijkse dienstplan in feite
de rol vervullen van dienstbegroting. Maar dienstplan en managementrapportage
zouden niet de formele status krijgen van begroting, resp. rekening per dienst.
Voor het door het rijk beschikbaar gestelde budget voor beheer en onderhoud van
hoofdkanalen, moest een afzonderlijke afrekening worden opgesteld.
  Op het gebied van de planning en control volgde DWK de algemene ontwikke-
lingen binnen de provincie Groningen. Vanaf 1993 verschenen twee maal per jaar
managementrapportages (maraps). In de maraps werd kort verslag uitgebracht
over de werkzaamheden en soms over afwijkingen van de beleidsvoornemens.
Verder waren de maraps ook ten tijde van het onderzoek nog vooral financieel
van aard. Over de gerealiseerde prestaties en produktie werden nauwelijks feite-
lijke gegevens vermeld in de maraps.
  Binnen DWK werd voor de sturing van de activiteiten nauwelijks gebruik
gemaakt van de maraps. Omtrent enkele belangrijke activiteiten, zoals het groot
onderhoudsprogramma en bijzondere projecten, werden kwartaalrapportages
opgesteld voor intern gebruik. De sturing binnen DWK vond nog in belangrijke
mate plaats op basis van inputgegevens, zoals de overzichten van begrote en
werkelijk verbruikte aantallen arbeidsuren en financiële middelen, zo gaf een
geïnterviewde aan.
  Vanaf 1993 werkte DWK met een jaarlijks dienstplan. Vanaf 1994 kreeg dit
dienstplan geleidelijk steeds meer het karakter van een dienstbegroting, waarin
ook gegevens over de activiteiten, produkten en prestaties van DWK werden
opgenomen. Het dienstplan voor 1996 bevatte voor diverse activiteiten/produkten
van DWK, naast de financiële gegevens en gegevens over de personeelsinzet, ook
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prestatiegegevens. Kostprijzen voor produkten werden echter nog niet berekend;
wellicht zou dat vanaf de begroting voor 1998 wel het geval zijn. Daarnaast nam
vanaf 1990 binnen DWK ook de aandacht voor de kwaliteit van de werkzaamhe-
den toe. In het managementcontract 1997-2000 werden ten aanzien van diverse
activiteiten/produkten van DWK kwaliteitseisen geformuleerd.
  Door betrokkenen werd aangegeven, dat sinds 1990 bij de leidinggevenden
binnen DWK de kennis van en aandacht voor financieel-economische zaken was
toegenomen. De grotere aandacht had echter vooral betrekking op de financiële
budgetten, dus op de inputs. Meer in het algemeen kwam naar voren, zoals ook
al werd aangegeven in het rapport van de externe adviseur die de provinciale
reorganisatie van 1990 evalueerde, dat het kostenbewustzijn en de aandacht voor
produkten en prestaties binnen DWK nog vrij beperkt waren.
  Ook de met het College van GS gemaakte budgetafspraken werden niet geba-
seerd op kostprijzen per activiteit of eenheid produkt. Bij het College van GS
bestond in feite alleen interesse in het totale budget dat DWK diende te ontvangen
en vrijwel niet in de kostprijzen per eenheid produkt, zo gaf een betrokkene aan.
Bij de onderhandelingen over budgetten, beperkte de aandacht zich dan ook
vooral tot het totale budget en de globaal ervoor te verrichten taken.
  In vergelijking tot de vóór 1990 binnen Provinciale Waterstaat verrichte
werkzaamheden, kreeg DWK meer taken op financieel-economisch gebied. Ook
in 1996 namen de omvang en het niveau van de financieel-economische taken van
DWK enigszins toe. DWK moest vanaf 1990 zelfstandig de eigen deeladministra-
tie inrichten binnen het in de provinciale organisatie gehanteerde Financieel-
Administratief Systeem (FAS). Daarnaast werd DWK verantwoordelijk voor bij-
voorbeeld het bijhouden van de aangegane verplichtingen en de inkoopfacturen.
Tevens werden betalingsopdrachten voorbereid (de werkelijke uitbetaling bleef
lopen via de centrale afdeling financiën). Tot slot kan worden gewezen op het
feit, dat de DWK-gegevens voor de provinciale begroting en rekening grotendeels
door DWK werden voorbereid.
  Het aantal financieel-economische formatieplaatsen binnen DWK nam in de
periode 1990-1996 toe van circa 12 tot 13,5 (waarbij een hoogwaardige, tijdelijke
formatieplaats op financieel-economisch gebied buiten beschouwing is gelaten).
Mede door uitbreiding van de automatisering, leidde de verzelfstandiging van
DWK slechts tot een beperkte groei van de omvang van de financieel-economi-
sche functie binnen de dienst.
  Ervan uitgaande dat de ambtelijke salarisschalen waarin de medewerkers waren
ingedeeld, mogen worden gezien als een indicatie van het kwaliteitsniveau, deed
zich in de jaren 1990-1996 nauwelijks een verandering voor in de gemiddelde
kwaliteit van de medewerkers. Een betrokkene gaf evenwel aan dat diverse mede-
werkers cursussen en opleidingen hadden gevolgd, waardoor in werkelijkheid
sprake was van enige stijging in het kwaliteitsniveau. De stijging was echter niet
zodanig dat deze tot uitdrukking kwam in de salarisschalen.
  Al met al kan worden geconstateerd, dat de interne verzelfstandiging van DWK
in de periode 1990-1996 leidde tot de geleidelijke introductie van een meer
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planmatige en bedrijfsmatige sturing van de organisatie. Van een werkelijke
verzakelijking was ten tijde van het onderzoek wellicht geen sprake, omdat
bijvoorbeeld zowel bij het College van GS als binnen DWK de aandacht voor
produktie- en prestatiegegevens en kostprijzen van produkten nog beperkt was.
Het dienstplan voor 1996 en het managementcontract voor de periode 1997-2000
boden echter in principe goede mogelijkheden, om te komen tot het versterken
van de bedrijfsmatige en zakelijke sturing van DWK.

VIII.3.5.3 Ter afsluiting

In de voorgaande paragrafen is een schets gegeven van de in de periode 1990-
1996 bij de Dienst beheer Wegen en Kanalen opgetreden ontwikkelingen. Daarbij
is ingegaan op de activiteiten en het functioneren van DWK en op de effecten, die
de verzelfstandiging van 1990 had op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie van DWK. Tevens kwamen in het
voorgaande de belangrijkste veranderingen aan de orde die zich ten gevolge van
de interne verzelfstandiging voordeden in de financieel-economische sturing van
DWK.
  In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen bij DWK afgezet tegen de
op basis van de neo-institutionele theorie ontwikkelde stellingen en hypothesen
omtrent verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

VIII.3.6 Een confrontatie van de bevindingen bij de Dienst beheer Wegen
en Kanalen met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf wordt de interne verzelfstandiging van DWK geconfronteerd
met de stellingen en hypothesen, die werden ontwikkeld op basis van verschil-
lende onderdelen van de neo-institutionele economie (en enkele daarmee verwante
auteurs). In feite wordt daarbij steeds nagegaan, welke ontwikkelingen zich bij
DWK voordeden ten aanzien van de in de diverse hypothesen aan de orde gestelde
causale relaties. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de "formele",
expliciete ontwikkelingen die kunnen duiden op steun voor een bepaalde stelling
of hypothese en de "in de praktijk" opgetreden ontwikkelingen. In hoofdstuk X
wordt nader aangegeven in welke mate de verzelfstandiging van DWK en de
verzelfstandiging van de andere onderzochte organisaties steun bieden aan een
bepaalde stelling of hypothese.192
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  In het onderstaande worden de verschillende stellingen en hypothesen achter-
eenvolgens met enkele trefwoorden weergegeven (zie paragraaf III.5 en bijlage
III.A voor de volledige weergave van de stellingen en hypothesen). Daarbij
worden de voor een bepaalde stelling of hypothese relevant geachte feiten en
ontwikkelingen steeds kort geschetst.
  De ontwikkelingen bij DWK moeten uiteraard worden bezien tegen de achter-
grond van de bij de provincie Groningen in 1990 en 1996 doorgevoerde reorga-
nisaties. In sommige gevallen zal de conclusie ten aanzien van een bepaalde
stelling of hypothese, dan ook mede gebaseerd zijn op de algemene ontwikke-
lingen zoals die zich voordeden in de provinciale organisatie.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Bij de in 1990 afgesloten reorganisatie van de provincie Groningen speelde het
streven naar een hogere economische efficiëntie formeel een rol. In de praktijk
ging het echter wellicht meer om een versterking van de politieke sturing van de
organisatie. Dit zou gezien kunnen worden als een streven naar verhoging van de
politieke efficiëntie. Het politieke bestuur wilde met name de greep op de activi-
teiten van Provinciale Waterstaat vergroten.
  Bij de in 1996 afgesloten provinciale reorganisatie speelde het streven naar meer
efficiëntie formeel een zeer belangrijke rol. Door efficiënter optreden zouden
middelen vrijgemaakt kunnen worden, die aangewend zouden kunnen worden om
snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
  Dergelijke overwegingen hebben op de achtergrond een rol gespeeld bij de
interne verzelfstandiging van DWK. Uiteindelijk was het politieke bestuur er
vooral in geïnteresseerd, dat zo weinig mogelijk geld was gemoeid met de politiek
gezien in het algemeen minder interessant geachte activiteiten van DWK. Door
van DWK een beheersdienst met relatief grote zelfstandige bevoegdheden te
maken, zouden de DWK-taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Met de reorganisatie van 1996 werd de zelfstandigheid van DWK nog enigszins
versterkt, met de bedoeling zo de efficiëntie binnen DWK te stimuleren.
  Hoewel de minder grote politieke gevoeligheid van de activiteiten waarschijnlijk
eveneens een factor van belang was, mag dus worden gesteld, dat zowel in 1990
als in 1996 het streven naar meer efficiëntie formeel en in de praktijk een rol
speelde bij de interne verzelfstandiging van DWK. Overigens kon niet worden
vastgesteld dat de efficiëntie van DWK werkelijk toenam in de periode 1991-
1995.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging?

In de formele argumentatie voor de verzelfstandiging van DWK was geen rol
weggelegd voor eventuele persoonlijke belangen van betrokkenen. Ook in de
praktijk had de interne verzelfstandiging van DWK geen directe gevolgen voor de
inkomens van de bij DWK werkzame personen. Evenmin zouden de bij DWK
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betrokken personen op een of andere wijze direct kunnen profiteren van een
eventuele toename van de efficiëntie.

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

In de formele voorbereiding van de interne verzelfstandiging werd aangegeven,
dat het bij DWK hoofdzakelijk ging om uitvoerende activiteiten, die politiek
gezien minder interessant en minder gevoelig werden geacht. Voor het overige
bestond er geen formele, expliciete aandacht voor de invloed die DWK zou
kunnen hebben op de macht van en regelgeving door de provincie.
  Ook in de praktijk had DWK vrijwel geen invloed op aspecten als macht en
regelgeving. Een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten werd ook
uitbesteed aan externe bedrijven. Overigens nam de uitbestede hoeveelheid werk
niet sterk toe met de verzelfstandigingen in 1990 en 1996.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

De objecten waarop de werkzaamheden van DWK zich richtten, zoals wegen en
kanalen, kunnen grotendeels worden beschouwd als collectieve goederen. Tevens
konden de werkzaamheden van DWK belangrijke externe effecten hebben,
bijvoorbeeld vanwege een toename van de verkeersveiligheid, of het bevorderen
van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.
  In de formele argumentatie was er geen aandacht voor de vraag, of het bij DWK
ging om collectieve goederen, waarmee eventueel externe effecten waren verbon-
den. Er werd slechts op gewezen, dat de provincie door het rijk verantwoordelijk
werd gesteld voor een goed beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen en
kanalen.
  Met behulp van contractafspraken en regelgeving kon de provinciale overheid
sturing geven aan de activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud; op deze
wijze zouden externe effecten in het algemeen ook beheerst kunnen worden. Zo
bezien was in de praktijk in principe een verdergaande verzelfstandiging mogelijk
van een groot deel van de DWK-activiteiten. Veel uitvoerende werkzaamheden
werden ook al uitbesteed aan commerciële bedrijven, waarbij DWK slechts zorgde
voor de bestekken en voorschriften waaraan de uitvoering diende te voldoen en
daarnaast een toezichthoudende functie had.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

In de formele argumentatie werd geen aandacht geschonken aan  specifieke
begrippen als de transactie-, informatie- en agentschapskosten bij interne sturing.
Indirect speelden dergelijke kosten wellicht wel een rol bij de politieke besluitvor-
ming rond de reorganisatie van 1990. Versterking van de sturing van Provinciale
Waterstaat was misschien binnen het toenmalige griffie-dienstenmodel mogelijk
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geweest, maar dat zou waarschijnlijk gepaard zijn gegaan met hoge transactie-,
informatie- en agentschapskosten. Door de organisatiestructuur te veranderen,
ontstonden kleinere organisatie-eenheden en verminderden de conflicten tussen
die eenheden, waardoor politieke sturing eenvoudiger en goedkoper was.
  In de praktijk was het niet mogelijk de agentschaps-, informatie- en transactie-
kosten in de provinciale organisatie en bij DWK te meten. Ook over de feitelijke
ontwikkeling van die kosten kan dus weinig worden gezegd. Vastgesteld kan
worden, dat de politieke bemoeienis met DWK vanaf 1990 beperkt was. Dat
leidde wellicht tot een daling van de agentschaps-, informatie en transactiekosten
op centraal niveau.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

De eventuele onzekerheid rond de activiteiten van DWK speelde formeel geen
expliciete rol bij de interne verzelfstandiging van DWK. Wellicht mag worden
gesteld, dat er in bredere zin wel enige aandacht was voor het aspect onzekerheid;
de DWK-activiteiten werden immers als politiek minder gevoelig gezien.
  In de praktijk was de onzekerheid omtrent de meeste activiteiten van DWK vrij
gering, zowel voor wat betreft de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden, als
de eraan te stellen eisen. Het ging bij DWK grotendeels om concrete activiteiten,
waarvoor goede prestatie-afspraken waren te maken. Zoals al werd aangegeven,
werd ook veel uitvoerend werk uitbesteed.

7. Specificiteit

In de formele besluitvorming rond de interne verzelfstandiging van DWK,
speelden aspecten als specifieke kennis of activa en specifieke produkten geen rol.
  In de praktijk was de mate van specificiteit van de meeste DWK-werkzaamheden
gering. Een groot deel van de DWK-activiteiten werd eveneens uitgevoerd door
diverse commerciële bedrijven.

8. Schaalvoordelen

In de in 1990 en 1996 gehanteerde, formele argumentatie rond de interne verzelf-
standiging van DWK, werd het aspect schaalvoordelen niet genoemd.
  Ook in de praktijk traden met de verzelfstandiging geen schaaleffecten op. Want
door te kiezen voor een vorm van interne verzelfstandiging van de bestaande
activiteiten, waarbij de schaal van de organisatie niet veranderde, konden geen
schaalvoordelen worden gerealiseerd.
  Opgemerkt kan nog worden, dat in de praktijk misschien door de introductie van
andere organisatievormen bepaalde schaalvoordelen waren te behalen binnen de
bestaande Dienst beheer Wegen en Kanalen. Hier kan bijvoorbeeld worden
gewezen op het in 1996 in het DWK-district West gestarte experiment, waarbij de
indeling in kantons werd opgeheven en het beschikbare personeel flexibeler werd
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ingezet. Naar verwachting zou de efficiëntie hierdoor toenemen. Ook de overgang
in 1991 van vijf districten naar drie grotere districtsafdelingen, ging gepaard met
een personeelsreductie.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

In de formele voorbereiding van de interne verzelfstandiging van DWK in 1990
was er weinig aandacht voor de meetbaarheid van produkten en prestaties. De
vraag of de mate van meetbaarheid van de prestaties en produkten reden zou
kunnen zijn tot bijvoorbeeld externe verzelfstandiging van het beheer en onder-
houd van de infrastructuur, kwam niet aan de orde.
  In 1990 werden ook slechts weinig concrete prestatie-afspraken gemaakt tussen
het College van GS en DWK. In de vanaf 1994 verschenen dienstplannen en het
managementcontract 1997-2000, werden de door DWK te leveren prestaties
concreter geformuleerd. Kostprijzen per eenheid activiteit of produkt werden nog
niet vastgesteld.
  In de praktijk ging het bij het overgrote deel van de DWK-taken om zeer
concrete en goed meetbare werkzaamheden. Met externe bedrijven die werk-
zaamheden voor DWK uitvoerden, werden op basis van bestekken ook regelmatig
duidelijke contracten afgesloten.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Tijdens de voorbereiding van de interne verzelfstandiging in 1990 was er vrijwel
geen formele aandacht voor de vraag, of de diensten van DWK ook werden
aangeboden op de markt. Tijdens de voorbereiding van de reorganisatie van 1996
werd wel nagegaan, of eventueel een groter deel van de DWK-activiteiten
uitbesteed zou kunnen worden. Tot een sterke toename van de uitbesteding werd
echter niet besloten. Met het in 1996 afgesloten managementcontract werden voor
de periode 1997-2000 de budgetten van DWK en de ermee te realiseren prestaties
vastgelegd.
  De door DWK gerealiseerde prestaties en produkten werden in het algemeen in
de praktijk geleverd door meerdere commerciële bedrijven. Van externe concur-
rentie en daaruit voortvloeiende druk tot verlaging van kostprijzen, was vanaf
1990 niet of nauwelijks sprake. Met de in het managementcontract gemaakte
afspraken werd DWK in feite voor langere tijd afgeschermd voor directe concur-
rentiedruk.

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

In de formele voorbereiding van de interne verzelfstandiging van DWK werden
de overheadkosten en de monitoring- en bondingkosten niet expliciet genoemd.
Wel werd in 1990 in de formele argumentatie naar voren gebracht, dat een
zelfstandiger positie van DWK en minder bestuurlijke betrokkenheid zouden



269

kunnen leiden tot meer efficiëntie. Dit duidt erop dat er, in elk geval impliciet,
een zekere aandacht bestond voor de overhead- en agentschapskosten.
  Het was niet mogelijk een feitelijk beeld te krijgen van de overhead- en agent-
schapskosten, die vóór en vanaf 1990 in de praktijk werden gemaakt in verband
met het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Hier worden echter wel enige
overwegingen aangedragen, die een indruk kunnen geven van de mogelijk
opgetreden ontwikkelingen.
  Zowel vóór 1990 als daarna, was er een beperkte politieke aandacht voor de
DWK-activiteiten. Hier trad dus wellicht nauwelijks een wijziging op in de in
verband met DWK gemaakte overheadkosten. Omdat DWK op bijvoorbeeld
personeel en financieel-economisch gebied vanaf 1990 een vrij zelfstandige positie
kreeg, mag worden verondersteld dat op centraal niveau de ambtelijke kosten van
sturing van de DWK-activiteiten enigszins daalden. Voorzover af te leiden uit de
beschikbare gegevens omtrent de personeelsformatie (verhouding direct/indirect
personeel), trad binnen DWK in de periode 1991-1996 geen daling op in de
binnen de dienst gemaakte overheadkosten.
  De kosten van monitoring en bonding namen wellicht vanaf 1990 toe, zowel
binnen DWK, als tussen DWK en het College van GS. Dat was dan vooral een
gevolg van de toename in planmatig handelen van DWK en de zakelijker wijze
van sturing die werd ontwikkeld, waarbij de te realiseren prestaties en produktie
nauwkeuriger moesten worden vastgelegd.
  Met name vanwege de uitvoeriger informatieverstrekking en de meer bedrijfs-
matige en verzakelijkte sturing, leidde de interne verzelfstandiging van DWK
wellicht in de praktijk per saldo tot enige toename van de totale overhead- en
agentschapskosten.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

In de voorbereidingen van de reorganisaties van 1990 en 1996, was er formele
aandacht voor het beperken van de totale kosten van de DWK-activiteiten. Dat
uitte zich met name in de in 1990 en 1996 aan DWK opgelegde personeels-
reducties, die gezien zouden kunnen worden als druk tot verlaging van de kost-
prijzen. De aandacht van het College van GS ging overigens steeds uit naar het in
totaliteit voor de DWK-activiteiten benodigde budget. Ook binnen DWK bestond
tot in 1996 nog weinig aandacht voor de kostprijzen.
  Uit de beperkte feitelijke gegevens die beschikbaar waren, kwam naar voren dat
in de periode 1991-1996 in de praktijk geen wezenlijke daling optrad in de (reële)
apparaatskosten van DWK, terwijl de produktie ongeveer gelijk bleef of wellicht
iets daalde. Voorzover was na te gaan, was bij DWK na de interne verzelfstandi-
ging - waarbij directe, dagelijkse druk van de markt afwezig was -dus sprake van
een licht dalende, of hooguit ongeveer gelijkblijvende efficiëntie.
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13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Bij de provinciale reorganisatie van 1996 speelde het formele streven naar meer
zakelijke interne verhoudingen een rol. In 1990 en 1996 werd tijdens de
voorbereidingen van de interne verzelfstandiging van DWK, verder weinig
formele aandacht besteed aan de duidelijkheid van de doelstellingen, personele
bevoegdheden van het management, of het resultaatafhankelijk maken van
inkomsten.
  Bij DWK ging het om een interne verzelfstandiging, waarbij geen echte wijzi-
ging optrad in de ambtelijke verhoudingen en de bij de provincie Groningen
geldende rechtspositie. In de praktijk deden zich in de periode 1990-1996 dan ook
weinig wijzigingen voor in de in de hypothese genoemde elementen. Onderstaand
worden de afzonderlijke elementen nog kort besproken.
  Met de vorming van DWK in 1990 ontstond een afzonderlijke organisatie-
eenheid, waarvan de taken vrij helder vastlagen. Al bestond hiervoor binnen
DWK in de praktijk geen specifieke aandacht, in principe waren daardoor
waarschijnlijk duidelijke organisatiedoelstellingen te formuleren. Voor wat betreft
de gang van zaken in de praktijk kan nog worden opgemerkt dat binnen Provinci-
ale Waterstaat, waarvan de DWK-activiteiten tot 1990 deel uitmaakten, vooral
aandacht bestond voor nieuwbouwactiviteiten. Aan de concrete veranderingen die
met de vorming en verzelfstandiging van DWK optraden in de doelstellingen, is
tijdens het onderzoek overigens nauwelijks aandacht besteed.
  In de mogelijkheden voor het management van DWK om de medewerkers te
stimuleren tot efficiënter gedrag, trad in de praktijk weinig verandering op. De
rechtspositie van de medewerkers veranderde niet. Mogelijkheden tot het voeren
van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken bestonden in principe ook vóór 1990.
Dat neemt niet weg dat, zeker bij de provinciale reorganisatie van 1996, in het
algemeen aandacht werd geschonken aan zakelijker verhoudingen binnen de
provinciale organisatie.
  De inkomsten van leidinggevenden en medewerkers van DWK werden met de
interne verzelfstandiging niet mede afhankelijk van de behaalde resultaten (de
gebruikelijke gratificaties, vergroting van promotiekansen, e.d., daargelaten).

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij de interne verzelfstandiging in 1990 was er nog weinig formele aandacht voor
het op hoofdlijnen sturen van de DWK-activiteiten en het afrekenen op basis van
concrete prestatie-afspraken. Het in 1996 gesloten managementcontract duidt erop
dat voor dergelijke aspecten nu wel formele aandacht bestond.
  Ook in de praktijk werden vanaf 1990 nauwelijks prestatie-afspraken gemaakt
tussen het College van GS en DWK. De politieke bemoeienis met en betrokken-
heid bij de DWK-activiteiten bleef beperkt, evenals vóór 1990 het geval was.
DWK werd nauwelijks afgerekend op de feitelijk gerealiseerde prestaties. Vanaf
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1990 werden de prestaties en de produktie van DWK gedurende lange tijd ook
niet goed geregistreerd. Van een werkelijk verzakelijkte sturing van DWK was
dus nog nauwelijks sprake.
  Met het dienstplan voor 1996 en het managementcontract 1997-2000 werd een
meer zakelijke basis gelegd voor de sturing van DWK door het College van GS.
De te realiseren prestaties werden in verscheidene gevallen vrij concreet geformu-
leerd. Er was nog geen heldere systematiek ontwikkeld op basis waarvan in de
praktijk de prestaties konden worden afgerekend.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten
 
In 1990 en 1996 was er formele aandacht voor efficiëntieverhoging van DWK. Al
werd dat niet met zoveel woorden aangegeven, dit kan worden opgevat als
aandacht voor bijvoorbeeld kostprijzen van produkten en prestatiemeting.
  Ondanks veranderingen in de financieel-economische sturing, bleef bij DWK
vanaf 1990 de aandacht voor kostprijzen en prestaties in de praktijk nog lange tijd
gering. Vooral vanaf 1994 deden zich verschillende veranderingen voor die een
meer bedrijfsmatige en zakelijke sturing van DWK mogelijk maakten. Daarbij
moet worden aangetekend, dat bij veel DWK-medewerkers de werkelijke aandacht
voor bijvoorbeeld kostprijzen en produktie nog beperkt was.

VIII.3.7 Ter afsluiting

In deze paragraaf werd ingegaan op het ontstaan en de interne verzelfstandiging
van DWK. Daarbij werd een korte schets gegeven van de organisatie en de
activiteiten van DWK, de ontwikkeling van de produktie, personeelsformatie,
apparaatskosten en efficiëntie, alsmede de in samenhang met de interne verzelf-
standiging opgetreden veranderingen in het financieel-economisch management.
Tot slot werden de ontwikkelingen bij DWK geplaatst tegenover het raamwerk
van neo-institutionele stellingen en hypothesen, waarbij werd nagegaan in
hoeverre de gang van zaken bij DWK hieraan steun bood.
  In paragraaf VIII.4 wordt ingegaan op de interne verzelfstandiging van een
ander organisatie-onderdeel van de provincie Groningen, te weten de dienst
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

VIII.4 De interne verzelfstandiging van de dienst Zuiveringsbeheer
Provincie Groningen

VIII.4.1 Inleiding

De dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG) ontstond in 1989. De
vorming van het ZPG betekende dat verschillende onderdelen uit de op dat



       Zie voor een nadere beschrijving van de ontwikkelingen bij ZPG ook het uitge-193

breidere, afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag over de provincie Groningen.
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moment bestaande provinciale organisatie werden samengevoegd in een nieuw
organisatie-onderdeel. De in het ZPG samengevoegde onderdelen maakten tot
1989 deel uit van de griffie en de dienst Provinciale Waterstaat. ZPG kreeg een
intern verzelfstandigde positie binnen de provinciale organisatie.
  De voornemens tot de oprichting van ZPG bestonden al, voordat concrete
plannen opkwamen voor de algehele provinciale reorganisatie van 1990. Zodra de
plannen voor de provinciale reorganisatie van 1990 enige vorm kregen, werd
besloten de oprichting van het ZPG ook te beschouwen als een onderdeel van de
algehele reorganisatie. Bij de vorming van ZPG stond vrijwel vanaf het eerste
moment vast, dat het hier zou moeten gaan om een relatief zelfstandig organisatie-
onderdeel binnen de provincie Groningen. Bij de oprichting van ZPG kreeg deze
dienst de positie van provinciaal bedrijf (formeel aangeduid als: tak van dienst,
zijnde een bedrijf).
  De keuze voor het onderzoeken van de vorming en interne verzelfstandiging van
ZPG, was gebaseerd op het feit dat het hier ging om een organisatie-eenheid, die
een vrij zelfstandige positie had binnen de provincie Groningen. De dienst
vormde een duidelijk van de rest van de provinciale organisatie afgezonderde
eenheid. Gegevens met betrekking tot de dienst, zoals begroting en jaarrekening,
kwamen steeds afzonderlijk beschikbaar en waren duidelijk gescheiden van de
andere delen van de provinciale organisatie. Daarnaast gold voor ZPG, dat het
een dienst betrof met concrete en goed meetbare activiteiten. Daardoor zou het
wellicht mogelijk zijn, de effecten van de verzelfstandiging op bijvoorbeeld de
efficiëntie redelijk te bepalen. Uit een eerste inventarisatie van de sinds 1989
verschenen jaarverslagen bleek, dat ZPG vrij veel gegevens publiceerde over de
verrichte activiteiten en de gerealiseerde prestaties.
  De indeling van dit hoofdstuk is als volgt.  In paragraaf VIII.4.2 wordt193

ingegaan op het ontstaan, de taken en de organisatiestructuur van ZPG. In
paragraaf VIII.4.3 volgt een beknopte schets van het functioneren van ZPG sinds
1989. In paragraaf VIII.4.4 wordt op basis van de beschikbare gegevens ingegaan
op de vraag, hoe de produktie, de personeelsformatie en de efficiëntie van ZPG
zich sinds 1989 ontwikkelden. Paragraaf VIII.4.5 bevat een overzicht van de
veranderingen, die in samenhang met de interne verzelfstandiging optraden in het
financieel-economisch management van ZPG. In paragraaf VIII.4.6 worden de
bevindingen bij ZPG geconfronteerd met de op basis van de neo-institutionele
economie ontwikkelde stellingen en hypothesen.

VIII.4.2 Het ontstaan en de activiteiten van ZPG



       Zonder hier uitvoerig op in te gaan, kan worden opgemerkt dat een vervuilings-194

eenheid (ve) niet gelijk is aan een inwonerequivalent (ie), een in relatie met de waterzui-
vering ook gehanteerde maatstaf. De verontreinigingsheffing werd meestal gerelateerd aan
ve's, terwijl de capaciteit van zuiveringsinstallaties veelal werd uitgedrukt in ie's.

       Behalve uit de heffingen had ZPG (relatief bescheiden) inkomsten uit verlening van195

vergunningen en enkele met de zuivering samenhangende nevenactiviteiten. Om eventuele
tekorten of overschotten in een bepaald jaar te kunnen opvangen, werd het "egalisatiefonds
zuiveringsbeheer" ingesteld. Bij deze egalisatiereserve ging het om een algemene reserve
voor ZPG, dat wil zeggen een reserve waarvan de bestemming niet tevoren was vastgelegd
en die daardoor een algemene bufferfunctie kon vervullen.
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In de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) stelde het rijk de provin-
cies verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater. Dat betekende niet dat,
zoals in Groningen, de provincies zuiveringstaken zelf dienden uit te voeren. In
de meeste Nederlandse provincies waren ten tijde van het onderzoek de water-
schappen belast met uitvoering van de waterzuivering. Volgens de plannen zou
dat vanaf het jaar 2000 ook in Groningen het geval zijn.
  In verband met de lozing van afvalwater, legde de provinciale overheid op basis
van de WVO aan personen en bedrijven heffingen op, de zogenaamde veront-
reinigingsheffing. Deze heffing werd gebaseerd op een tarief per zogenaamde
vervuilingseenheid, waarbij één vervuilingseenheid een bepaalde hoeveelheid in
een bepaalde mate vervuild afvalwater per jaar aangaf.  In principe dienden de194

kosten van de waterzuiveringsorganisatie volledig te worden gedekt uit de
inkomsten, die werden verkregen via de heffingen en enkele andere bronnen van
inkomsten.195

  De in 1989 in het ZPG samengevoegde activiteiten op het gebied van het
zuiveren van afvalwater werden al lange tijd door de provincie Groningen
verricht. Tot begin jaren zeventig werd de zuivering van afvalwater in verschei-
dene gevallen verricht door gemeenten, of soms ook geheel niet. Eind jaren
zeventig en begin jaren tachtig ontstonden bij de provincie Groningen grote finan-
ciële problemen bij het zuiveringsbeheer; de tekorten liepen op tot enige tientallen
miljoenen guldens. In concreto betekende dit, dat destijds de stand van de egalisa-
tiereserve zuiveringsheffing sterk negatief was.
  Tot 1989 was er geen sprake van een voor de gehele waterzuivering verant-
woordelijke organisatie-eenheid. De werkzaamheden rond het zuiveringsbeheer
waren verdeeld over de griffie en Provinciale Waterstaat en werden daarbinnen
hoofdzakelijk uitgevoerd door drie organisatie-eenheden. Dat leidde onder meer
tot de noodzaak van regelmatige onderlinge afstemming tussen de betrokken
eenheden. Volgens enkele geïnterviewden bemoeilijkte dat een goede coördinatie
en was de sturing zowel ambtelijk als politiek gezien weinig efficiënt.
  Afgezien van de in het begin en midden van de jaren tachtig opgetreden admini-
stratieve problemen rond het opleggen, verwerken en innen van de verontreini-
gingsheffingen, deden zich bij de feitelijke zuiveringsactiviteiten geen werkelijke



       Hierbij kan worden opgemerkt, dat tot in de jaren negentig niet alle afvalwater in196

de provincie Groningen werd gezuiverd. Een deel van het afvalwater werd via een
pijpleiding ongezuiverd geloosd op de Eems en de Waddenzee. Voor deze lozingen legde
het rijk heffingen op. De (toename in de) lozing van afvalwater op zee werd beperkt
doordat meer bedrijven, onder meer in de aardappelzetmeel-, suiker- en papier- en
kartonindustrie, zelf hun afvalwater gingen zuiveren. Ook het gereedkomen van de nieuwe
zuiveringsinstallatie in Delfzijl in 1993, droeg eraan bij dat een sterke afname optrad in de
lozing van afvalwater op zee en daarmee in de door het ZPG hiervoor te betalen
rijksheffingen.
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problemen voor.  Wel waren er, aldus een betrokkene, met name vanuit het196

politieke bestuur met enige regelmaat klachten over het in de provincie Groningen
relatief hoge zuiveringstarief (dat wil zeggen, dat het tarief per vervuilingseenheid
relatief hoog was).
  In 1986 en 1987 ontstonden de eerste initiatieven voor een vorm van verzelf-
standiging van het zuiveringsbeheer in de provincie Groningen. Nadat het nieuw
aangetreden College van GS in 1987/1988 een reorganisatie van het gehele
provinciaal apparaat in gang zette, ging de verzelfstandiging van het ZPG deel
uitmaken van de algemene reorganisatieplannen. Het College van GS stelde dat
het bij het ZPG ging om een beheerstaak, die op enige afstand kon worden
gestuurd. Afgezien van de vaststelling van de tarieven, werden de activiteiten van
het ZPG, net als die van DWK, gezien als politiek minder gevoelig. Door de
activiteiten op het gebied van zuiveringsbeheer zo zelfstandig mogelijk te laten
verrichten en de organisatie een zekere mate van zelfbeheer te geven, zou de
efficiëntie van de werkzaamheden kunnen toenemen. Die toenemende efficiëntie
zou onder meer tot uitdrukking kunnen komen in het (verder) wegwerken van de
negatieve stand van de egalisatiereserve zuiveringsbeheer en een terughoudende
ontwikkeling van de verontreinigingsheffing.
  Omdat het ging om concrete, goed meetbare activiteiten, werd voor de (politie-
ke) sturing van ZPG gedacht aan contractmanagement. Via periodieke
managementrapportages zou verantwoording afgelegd kunnen worden over de in
de contracten en werkplannen gemaakte afspraken.
  Voor de politieke sturing van het ZPG werd vanaf 1990 gewerkt met een
managementcontract. Zowel voor de aanvankelijke jaarcontracten als voor het in
1994 voor de periode 1994-1997 gesloten managementcontract gold, dat de
inhoud van het eigenlijke contract vrij beperkt en globaal van karakter was. Aan
het contract werd echter steeds nader vorm gegeven via een jaarlijks werkplan,
waarin ook prestaties werden geformuleerd. In het jaarverslag van ZPG volgde
daarna rapportage over de feitelijke prestaties in een bepaald begrotingsjaar.
  Behalve het beheren en aanpassen van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties
(rwzi's) en het ontwikkelen van plannen voor nieuwe zuiveringsinstallaties, hield
ZPG zich onder meer bezig met enkele andere activiteiten op het gebied
waterkwaliteitsbeheer. In concreto ging het hier om bijvoorbeeld laboratoriumon-
derzoek van watermonsters, de ontwikkeling van beleidsvoorstellen ter bevorde-



       Hierbij zijn de twee leidingen voor rechtstreekse lozing van afvalwater op de Eems197

en de Waddenzee buiten beschouwing gebleven (de leiding Hoogkerk-Waddenzee en de
Veenkoloniale Afvalwaterleiding). Daarvan was de provincie Groningen eigenaar.
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ring van de waterkwaliteit, het verlenen van lozingsvergunningen in het kader van
de WVO en controle op de naleving van vergunningen. Daarnaast werden in 1989
de verontreinigingsheffingen door ZPG opgelegd en geïnd. De verzending en
inning van verontreinigingsheffingen werd vanaf 1994 uitbesteed, door "mee te
liften" op de nota's van het regionale energiebedrijf.
  Bij de start in 1989 bedroeg het aantal formatieplaatsen bij ZPG circa 140. Eind
1995 telde ZPG ruim 130 fte, een aantal dat in 1996 iets terugliep. In 1995 had
het ZPG 36 rioolwaterzuiveringsinstallaties en 132 bijbehorende gemalen in
eigendom en beheer. Daarnaast was het ZPG eigenaar en beheerder van circa 650
km pijpleidingen, waarmee het water vanaf de gemeentelijke rioolstelsels of vanaf
bedrijven werd vervoerd naar de rwzi's.197

  Praktisch gesproken was ZPG op het gebied van de waterzuivering monopolist,
voorzover het ging om particulieren. Ook voor wat betreft het afvalwater van
bedrijven was er geen sprake van concurrentie tussen het ZPG en andere
(commerciële) organisaties. Wel bezaten diverse grotere bedrijven zelf een
zuiveringsinstallatie, waar het afvalwater werd gezuiverd voordat het op open
water werd geloosd. Bij deze bedrijven beperkte de taak van het ZPG zich tot de
controle van de wijze van zuivering en de kwaliteit van het afvalwater.
  Het grotere onderhoudswerk aan de rwzi's en de bouw, aanpassing en moder-
nisering van rwzi's, werden vrijwel geheel verricht door externe bedrijven. Zoals
al werd aangegeven, werd vanaf 1994 het verzenden en innen van de
zuiveringsheffingen uitbesteed aan het regionale energiebedrijf.
  De provinciale reorganisatie van 1996 had weinig gevolgen voor het ZPG. In
feite bestond de enige wezenlijke wijziging eruit, dat ook de uiteindelijke verle-
ning van lozingsvergunningen per 1 januari 1996 deel ging uitmaken van het
takenpakket van ZPG. Voor de toekomst stond een belangrijke verandering op
stapel. Volgens de plannen zouden de activiteiten van ZPG in het jaar 2000 op-
gaan in die van de waterschappen.

VIII.4.3 Het functioneren van ZPG

De feitelijke waterzuivering en de ermee verbonden technische activiteiten, waren
tot 1989 binnen Provinciale Waterstaat zonder ernstige problemen uitgevoerd.
Zoals al werd aangegeven, deden zich begin jaren tachtig wel grote organisatori-
sche knelpunten voor bij de administratieve verwerking en de inning van de
verontreinigingsheffing.
  Vanaf het midden van de jaren tachtig werden de achterstanden in de inning van
de heffingen en de administratieve problemen echter al beheersbaar gemaakt en
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geleidelijk weggewerkt. Onder meer door verhoging van de efficiëntie, tariefsver-
hogingen en een bijdrage uit de algemene reserves van de provincie van ƒ 2,5
miljoen, trad een aanzienlijke verbetering op in de negatieve positie van het
egalisatiefonds. Mede door het feit dat de in het ZPG samengevoegde medewer-
kers in het algemeen (grote) ervaring hadden in de door hen verrichte taken, ging
de start van ZPG vervolgens met weinig kinderziekten gepaard.
  Omdat op financieel gebied ernstige problemen hadden bestaan en het veront-
reinigingstarief in de provincie Groningen relatief hoog was, kreeg in de eerste
jaren vanaf 1989 met name het kostenaspect grote aandacht van de leiding van het
ZPG, zo gaven enkele betrokkenen aan. De externe adviseur die in 1994 de
provinciale reorganisatie van 1989/1990 evalueerde, was van oordeel dat bij ZPG
meer aandacht bestond voor bijvoorbeeld de kostprijzen van produkten, dan
elders in de provinciale organisatie.
  Uit de jaarlijkse financiële uitkomsten van het ZPG kan worden afgeleid, dat de
vóór 1989 al ingezette verbetering van het financiële reilen en zeilen werd
gecontinueerd. De nog beperkt negatieve stand van de egalisatiereserve werd in
korte tijd geheel weggewerkt. In 1995 had de egalisatiereserve een positieve stand
van ruim ƒ 25 miljoen, terwijl ZPG daarnaast beschikte over bestemmingsreserves
ten bedrage van circa ƒ 12 miljoen. Het tarief voor de verontreinigingsheffing
bleef in de periode van 1987 t/m 1994 gelijk, waarna het in 1995 en 1996 werd
verhoogd. Gesteld mag worden, dat ZPG in de periode 1989-1995 qua tarief ook
een gunstiger positie ging innemen ten opzichte van zuiveringsorganisaties elders
in Nederland. In 1994 en 1995 lag het tarief van ZPG iets onder het landelijke
gemiddelde.
  Doordat de politieke sturing in hoofdzaak plaatsvond via de managementcontrac-
ten, kon ZPG in de praktijk in sterke mate zelfstandig functioneren. Een betrok-
kene gaf aan, dat de interesse van het College van GS en Provinciale Staten zich
in feite beperkte tot de hoogte van het verontreinigingstarief en tot op zekere
hoogte de begroting en jaarrekening van het ZPG. Daarnaast konden incidenten
soms aanleiding geven tot bemoeienis.
  In de periode 1989-1995 bleef ZPG in totaliteit steeds binnen het in de begroting
vastgelegde budget. Vanwege de grote aandacht voor financieel-economische
aspecten, werden bij de sturing van ZPG aanvankelijk zaken als kostenverlaging
en versnelling van de invordering van de verontreinigingsheffing benadrukt. Voor
de toekomst was het nodig de sturing van het ZPG zodanig te verbreden, dat er
meer aandacht kwam voor de inhoudelijke aspecten van de zuiveringstaak, aldus
een geïnterviewde.
  Verschillende betrokkenen gaven aan, dat met de verzelfstandiging de betrok-
kenheid en motivatie van de ZPG-medewerkers verbeterde, omdat de organisatie-
eenheid een duidelijke identiteit kreeg. De efficiëntie van de organisatie zou
hierdoor zijn toegenomen. Bovendien zou een stimulerend effect zijn uitgegaan
van het feit, dat gunstige resultaten die een gevolg waren van grotere efficiëntie,
via de eigen dienstreserve behouden bleven voor de dienst (en niet terugvloeiden
naar de algemene middelen van de provincie).
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  Overigens kunnen bij het vrij goede functioneren van ZPG sinds 1989 ook
enkele kanttekeningen worden geplaatst. Er kan bijvoorbeeld op worden gewezen,
dat in diverse jaren de werkelijke financiële resultaten aanzienlijk gunstiger
uitvielen dan de begrote resultaten. Dat zou kunnen duiden op niet geheel adequa-
te financieel-economische sturing, of op vrij behoudende financiële prognoses.
Daarnaast stelden enkele betrokkenen, dat ZPG sinds 1989 verhoudingsgewijs
weinig betaalde voor de door andere onderdelen van de provincie toegeleverde
diensten.
  Vervolgens kan worden vastgesteld, dat vooral in 1994 en 1995 de financiële
resultaten van ZPG gunstig werden beïnvloed door vertraging van voorgenomen
investeringen, waardoor begrote kapitaallasten vrijvielen. De problemen rond de
realisatie van enkele grote investeringen in rwzi's waren volgens een geïnter-
viewde onder meer toe te schrijven aan bezwaarschriftprocedures van omwo-
nenden, die wellicht ten dele voorzienbaar en vermijdbaar waren geweest. Er
bestond onvoldoende oog voor de tijd die procedures vergden. Bovendien werden
vooral de voor de ontwikkeling van investeringsplannen benodigde personeels-
capaciteit soms te optimistisch geschat, waardoor knelpunten ontstonden bij de
realisatie van de werkzaamheden. Mede naar aanleiding hiervan werd besloten tot
versterking van het planmatig handelen binnen het ZPG. Deze versterking kreeg
nader vorm in de voor 1996 op proef al gedeeltelijk ontwikkelde beheersbegro-
ting, waarin per taakveld en proces een vrij gedetailleerde raming werd opgeno-
men van onder meer de personeelsinzet.
  Tot slot kan nog worden gewezen op de sterke en niet verwachte toename van de
inkomsten uit zuiveringsheffingen in 1994 en 1995. Deze toename werd door
betrokkenen voor een aanzienlijk deel toegeschreven aan het "meeliften" met de
rekening van het regionale energiebedrijf, dat bijvoorbeeld een vollediger en dus
beter adressenbestand hanteerde dan ZPG.
  Door enkele geïnterviewden werd aangegeven, dat de in vergelijking tot de
begroting (zeer) gunstige financiële resultaten van ZPG in 1994 en 1995, in
zekere zin een politiek probleem vormden. In verband met de tekorten in de
exploitatie die werden verwacht, was namelijk vanuit ZPG aangedrongen op
verhoging van het verontreinigingstarief. Zeker door uitkomsten zoals in 1994,
toen een exploitatietekort werd begroot van bijna ƒ 3,4 miljoen terwijl in werke-
lijkheid een overschot van bijna ƒ 5,6 miljoen werd gerealiseerd, werden de
tariefsverhogingen moeilijk verdedigbaar geacht in de richting van burgers en
bedrijven. Volgens een betrokkene bestond binnen ZPG soms onvoldoende oog
voor dergelijke politieke aspecten van het werk.

VIII.4.4 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de
periode 1989-1995

VIII.4.4.1 Inleiding
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In deze paragraaf komt de ontwikkeling van de personeelsformatie, de produktie
en de kosten van het ZPG in de periode 1989-1995 aan de orde. Door na te gaan
hoe de kosten en de produktie zich in deze periode ontwikkelden, kan een beeld
worden verkregen van de ontwikkeling van de efficiëntie van ZPG. Zoals al
eerder werd aangegeven, was het streven naar een vergroting van de efficiëntie
voor het politieke bestuur van de provincie Groningen een belangrijke reden om
over te gaan tot de vorming van een intern verzelfstandigd ZPG.
  In paragraaf VIII.4.4.2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de produktie van
ZPG. Vervolgens komt in paragraaf VIII.4.4.3 de ontwikkeling van de diverse
kosten en efficiëntie van ZPG aan de orde. Zoals nader zal worden toegelicht,
diende de beschikbare informatie te worden gecorrigeerd om te komen tot kosten-
gegevens, die op zinvolle wijze gehanteerd kunnen worden voor de bepaling van
de ontwikkeling van de efficiëntie bij ZPG. In paragraaf VIII.4.4.4 wordt
ingegaan op de ontwikkeling van het aantal directe en indirecte medewerkers van
ZPG. In paragraaf VIII.4.4.5 volgen tot slot een samenvatting en enkele conclu-
sies ten aanzien van de ontwikkelingen, die zich in de periode 1989-1995 voord-
eden in de personeelsformatie, de kosten en de efficiëntie van ZPG.

VIII.4.4.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Rond het zuiveringsbeheer in de provincie Groningen werden diverse indicatoren
bijgehouden, die een indruk geven van de activiteiten en produktie.
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Tabel VIII.3 Enkele belangrijke produktie-indicatoren van de dienst
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, 1989-1995

activiteit/produktie-indicator   1989   1991   1993   1995

aantal opgelegde aanslagen 242.000 247.000 251.000 274.453

behandelde verzoeken kwijtschelding1)  22.000  12.579  12.604   5.778

aantal afgehandelde bezwaarschriften1)  10.706  10.980   9.369   5.819

aantal vervaardigde dwangbevelen1)   8.000  11.559  11.834   2.219

aantal verwerkte vergunning-aanvragen      28      82      76      83

aantal analyses milieulaboratorium  75.000  50.000

aantal uitgevoerde bemonsteringen     200     275     335     244

aantal inspectiebezoeken      75     197     236     263

aantal controles op illegale lozingen     500     450     278     161

aantal behandelde klachten     245     263     198     263

totale zuiverings-capaciteit (in ie)2) 778.670 778.670 835.000 835.000

totale belasting zuiveringscapac. (in ie)2) 530.340 538.300 582.000 635.300

verwerkte hoev. afvalwater (*1000m )3)  58.000  64.000  81.000  84.0003

slibproduktie   8.250   9.990   9.640  10.000

energieverbruik (kWh)  17.100  17.333  18.816  18.781
bron: Jaarverslagen ZPG 1989-1995
1) De sterke daling in (1994 en) 1995 was vooral een gevolg van het "meeliften" met het

regionale energiebedrijf EDON en het afkopen van het incassorisico voor woningen.
2) De zuivering van afvalwater werd uitgedrukt in inwonerequivalenten (ie). Deze eenheden

waren bepaald op basis van de zogenaamde biologische zuurstof verbruik (BZV)-basis. De
verontreinigingsheffing werd opgelegd op basis van het aantal vervuilingseenheden (ve). Voor
woningen ging het hier om forfaitaire aanslagen. De aanslag voor een bedrijf werd bepaald aan
de hand van de omvang van het waterverbruik en een tabel, waarin per type bedrijf een
bepaalde vervuilingsgraad van het afvalwater werd aangegeven.

3) De ontwikkeling in de jaarlijkse hoeveelheid te verwerken afvalwater werd mede bepaald door
het in gebruik nemen van de rwzi Delfzijl in 1993 en de hoeveelheid neerslag.

Tabel VIII.3 bevat een groot deel van de beschikbare gegevens. In de tabel zijn
geen gegevens opgenomen over onder meer beleidsmatige activiteiten (zoals het
ontwikkelen van nieuwe rwzi's, verbeteren van het zuiveringsrendement door
verwijdering van stikstof en fosfaat, of overleg over het opstellen van een
integraal waterbeheerplan) en onderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld op het gebied
van de kwaliteit van waterbodems of de natuurontwikkeling). Het aantal bij die
activiteiten betrokken formatieplaatsen was vrij beperkt. Over interne activiteiten,
bijvoorbeeld op het gebied van het onderhoud van rwzi's en systeembeheer zijn
evenmin gegevens vermeld.
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  De in tabel VIII.3 vermelde gegevens verschaffen een vrij breed beeld van de
(externe) produktie van ZPG in de periode 1989 t/m 1995. Dat neemt niet weg,
dat geen compleet beeld bestond van de ontwikkelingen in de activiteiten/pro-
duktie van ZPG en de kwalitatieve verschuivingen daarin.
  Uit tabel VIII.3 komt naar voren, dat de hoeveelheid door ZPG gezuiverd
afvalwater in de loop der jaren geleidelijk toenam (waarbij incidentele factoren,
zoals de hoeveelheid neerslag, een zekere rol kunnen spelen). Ten gevolge van de
toegenomen hoeveelheid afvalwater èn een verbeterd zuiveringsrendement, deed
zich eveneens een toename voor in de hoeveelheid slib die bij de zuivering
vrijkwam. Het aantal opgelegde aanslagen nam geleidelijk toe, waarbij met name
het meeliften met het regionale energiebedrijf leidde tot een vrij sterke toename
in het aantal aanslagen (vanwege het completere adressenbestand van het energie-
bedrijf). De aanslagen werden vanaf 1994 nog wel bij ZPG vastgesteld, maar de
uiteindelijke verzending en inning vonden plaats door het energiebedrijf. Dat
leidde tot een forse teruggang van de hoeveelheid werk voor ZPG (in verband
daarmee nam het aantal formatieplaatsen bij ZPG af met ruim 15). In samenhang
met het meeliften nam het aantal aanvragen om kwijtschelding, e.d., sterk af. Bij
bijvoorbeeld vergunningaanvragen en inspectiebezoeken kon het tijdsbeslag per
aanvraag of bezoek aanzienlijk uiteenlopen.
  In verband met de strengere eisen omtrent afvoer van slib, defosfatering en
stikstofafbraak en het opstellen en uitvoeren van nieuwbouw- en onderhoudsplan-
nen, moest vanaf circa 1993 meer tijd worden besteed aan planontwikkeling op
het gebied van beheer en nieuwbouw. Ook het beheer- en onderhoudswerk bij
rwzi's nam hierdoor toe. Bovendien werd in 1993 de rwzi-Delfzijl in gebruik
genomen. Het aantal wateranalyses bij het laboratorium daalde sterk. De werk-
zaamheden op het gebied van vergunningverlening en waterkwaliteitsbeheer
groeiden geleidelijk, vooral vanwege de ingewikkelder regelgeving en de grotere
aandacht voor een verantwoord ecologisch beheer en natuurontwikkeling.
  Hoewel een volledig zicht op de ontwikkeling van de activiteiten en produktie
ontbrak, mag met enige voorzichtigheid worden geconcludeerd dat de produktie
van ZPG enigszins toenam in de periode 1989-1995.

VIII.4.4.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Het aantal formatieplaatsen bij ZPG bedroeg in 1989 ongeveer 137. In 1996 telde
ZPG circa 127 formatieplaatsen. Er waren voor het onderzoek geen nauwkeurige
gegevens beschikbaar omtrent het precieze aantal formatieplaatsen dat vóór 1989
her en der in de provinciale organisatie werd ingezet in verband met de
zuiveringsactiviteiten. Waarschijnlijk ging het in 1987 en 1988, incl. ondersteu-
nende taken op het gebied van bijvoorbeeld personeelszaken en financiën, om
circa 150 fte. De ondersteunende taken werden vanaf 1989 voor een belangrijk
deel uitgevoerd binnen ZPG, maar daarnaast bleven interne leveranties plaats-
vinden vanuit de overige delen van provinciale organisatie aan ZPG. In het



       De in bijlage VIII.B, tabel VIII.B.2, vermelde nominale kostenbedragen, zijn198

herleid tot reële cijfers op basis van het prijspeil 1989 = 100 (zie ook voetnoot 103).
  Herhaald kan worden, dat de in tabel VIII.4 vermelde gegevens een enigszins globaal
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voorgaande werd al kort ingegaan op enkele factoren, die van invloed waren op
de ontwikkeling van de totale personeelsformatie.
  In de periode vóór maart 1989 bestond het ZPG weliswaar formeel niet, maar de
desbetreffende activiteiten werden al wel verricht op diverse plaatsen binnen het
provinciaal apparaat. Vanaf 1989 verschenen jaarrekeningen waarin een overzicht
werd gegeven van alle baten en lasten van het ZPG. In de periode 1989-1996
werd de in de jaarrekeningen gehanteerde indeling in kostencategorieën enkele
keren gewijzigd.

Tabel VIII.4 Ontwikkeling kosten naar kostencategorie bij ZPG; 1989-
1995; op basis prijspeil 1989; alle bedragen x ƒ 1 miljoen

kostencategorie  1989  1991  1993  1995

personeelslasten  8,353  8,733  8,952  8,991

goederen, diensten (excl. slibverw.), 10,924 11,400 10,166 11,853
aankoop, onderhoud

- subtotaal 19,277 20,133 19,118 20,844

kosten slibafvoer  2,046  2,790  4,352  8,815

expl. lasten rwzi-Delfzijl, excl. slibaf-  0,100  0,400
voer, excl. kap.lasten

kapitaallasten 25,510 24,734 26,675 27,472

belastingen, e.d.  2,520  0,947  1,988  0,974

overige lasten  1,469  0,164  0,594  0,085

- totaal 50,822 48,768 52,827 58,590
Bron: Jaarrekeningen ZPG 1989-1995

De verschillende indelingen in kostencategorieën hadden geen invloed op de
bedragen aan personeels- en kapitaallasten. De in de diverse jaren geboekte lasten
in de categorieën goederen, diensten, aankoop en onderhoud, werden er wel door
beïnvloed. In tabel VIII.4 zijn deze categorieën samengevoegd, zodat verteke-
ningen worden tegengegaan. Tabel VIII.4 geeft voor de periode 1989-1995 een
overzicht van de ontwikkeling van de totale kosten van het ZPG en van enkele
onderdelen daarbinnen. Om de nominale bedragen voor de verschillende jaren
met elkaar te kunnen vergelijken zijn de bedragen herberekend op basis van het
prijspeil 1989 (dus 1989 = 100). De oorspronkelijke, nominale bedragen zijn
vermeld in bijlage VIII, tabel VIII.B.2.198



karakter hebben, omdat in werkelijkheid geen sprake was van een precies gelijke loon- en
prijsontwikkeling voor alle verbruikte inputs en voor alle onderdelen binnen de overheids-
sector (vooral sinds de introductie in 1993 van loononderhandelingen per sector van de
overheid, was enig uiteenlopen van de sectorale loonontwikkelingen mogelijk). Daarnaast
moet erop worden gewezen, dat in de hier gepresenteerde indexcijfers nog geen rekening
is gehouden met incidentele loonontwikkelingen, zoals jaarlijkse periodieken.

       De kosten van slibverwerking namen vooral toe vanwege het feit, dat een steeds199

groter deel van het slib niet meer als meststof in de landbouw mocht worden afgezet. Dat
betekende dat het slib moest worden gestort op een vuilstortplaats. De per ton gestort slib
te betalen stortingsrechten namen vanaf 1993 sterk toe. In nominale bedragen waren de
stortkosten van een ton droog slib in 1991 ƒ 183,-, in 1992 ƒ 218,- in 1993 ƒ 291,-, in
1994 ƒ 484,- en in 1995 ƒ 709,-.

       De werkelijke incidentele salarisverhoging bij de provincie Groningen lag gemid-200

deld op ruim 1,5% per jaar in de periode 1989-1995. In hoeverre de ontwikkeling van de
post incidenteel beheersbaar was voor het management van een bepaalde organisatie-een-
heid, staat niet vast. Uiteindelijk bestond vooral op centraal (politiek) niveau de moge-
lijkheid om de ruimte (en het beleid) voor incidentele loonstijgingen te beïnvloeden.

282

  Op basis van de voor het onderzoek beschikbare gegevens was het niet mogelijk
om voor de periode 1989-1995 een beeld te geven van de totale apparaatskosten
van ZPG. Wel waren gegevens beschikbaar over de totale personeelskosten en de
totale kosten van de aankopen van goederen en diensten. Bij de aankopen van
goederen en diensten ging het om zowel goederen en diensten ten behoeve van
gebruik binnen het ZPG, als goederen en diensten in verband met het beheer en
onderhoud van rwzi's, e.d. Ook de interne leveringen door andere onderdelen van
de provinciale organisatie waren erin opgenomen. Het bedrag aan personeelskos-
ten omvatte de kosten van vast personeel en banenpoolers, uitzendkrachten, e.d.
  De kosten van slibafvoer zijn afzonderlijk vermeld, omdat hierin vanwege
strengere milieu-eisen een zeer sterke toename optrad in de periode 1989-1995 (in
reële bedragen ging het in 1989 om ruim ƒ 2 miljoen, in 1995 om ruim ƒ 8,8
miljoen, een toename die slechts in zeer beperkte mate werd veroorzaakt door de
grotere hoeveelheid slib die ZPG produceerde).199

  De aandacht wordt hier verder gericht op de in tabel VIII.4 vermelde personeels-
kosten en de kosten van goederen, diensten, e.d., van ZPG. De jaarlijkse kosten
van goederen en diensten bevatten naast trendmatige ontwikkelingen in verband
met de grotere produktie van rwzi's, strengere milieu-eisen, e.d., diverse min of
meer incidentele schommelingen. Voor wat betreft de personeelskosten kan
worden opgemerkt dat, als de nominale jaarlijkse loonkosten worden herberekend
op basis van de jaarlijkse algemene salarisverhoging plus 0,75% incidenteel, voor
1995 een bedrag aan personeelslasten zou worden gevonden van circa ƒ 8,4
miljoen (reëel bedrag, op basis 1989=100).  Verder kan nog worden opge-200

merkt, dat de personeelsreductie met ruim 15 fte ten gevolge van het meeliften



       In het jaarverslag over 1995 wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van201

enkele kwaliteitsaspecten van het gezuiverde afvalwater in de periode 1985-1995 (Jaarver-
slag 1995, bijlagen 1.1.1 t/m 1.1.3).
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met het regionale energiebedrijf, in 1995 niet direct tot uiting kwam in het
totaalbedrag aan personeelskosten van ZPG.
  De ontwikkeling van de efficiëntie van een organisatie wordt bepaald door na te
gaan welke ontwikkeling zich voordeed in de verhouding tussen de inputs (de
waarde van de ingezette produktiemiddelen) en de outputs (de waarde of de
omvang van de gerealiseerde produktie). Met enige voorzichtigheid werd in de
vorige paragraaf al vastgesteld, dat de produktie van ZPG geleidelijk toenam in
de periode 1989-1995. Op basis van het in tabel VIII.4 vermelde subtotaal voor
de lasten van personeel, goederen, diensten, e.d., kan worden vastgesteld, dat dit
bedrag van jaar tot jaar enigszins schommelde, maar per saldo in 1995 iets hoger
lag dan in 1989. Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat zich ten gevolge
van de strengere eisen een zekere toename voordeed in de kosten. Deze toename
in kosten leidde weliswaar tot een hogere kwaliteit van de produktie (beter
gezuiverd afvalwater), maar niet direct tot een toename in de omvang van de
produktie.201

  Op basis van de globale gegevens omtrent de ontwikkeling van de produktie van
ZPG in de periode 1989-1995 en de beschikbare jaarlijkse gegevens omtrent de
lasten van personeel, goederen en diensten, mag met enige voorzichtigheid
worden geconcludeerd, dat de efficiëntie van ZPG licht toenam in de periode
1989-1995. Dat zou temeer het geval kunnen zijn, als voor 1995 wordt gerekend
met het ook voor incidentele loonstijgingen gecorrigeerde bedrag aan personeels-
lasten van ZPG van ƒ 8,4 miljoen, in plaats van de tabel VIII.4 vermelde ƒ 9
miljoen. Ter onderbouwing van deze conclusie kan tevens worden gewezen op de
ten gevolge van strengere en ingewikkelder regelgeving opgetreden
kwaliteitsverhoging van (een deel van) de ZPG-werkzaamheden.
  Uitgaande van de gegevens omtrent de ontwikkeling van de personeelskosten en
de produktie, mag worden verondersteld dat zich eveneens een kleine toename
voordeed in de arbeidsproduktiviteit van ZPG. Deze conclusie geldt weer temeer,
als rekening wordt gehouden met enige toename van de kwaliteit en als wordt
gerekend met het voor incidentele loonstijgingen gecorrigeerde bedrag aan
personeelskosten van ƒ 8,4 miljoen.

VIII.4.4.4 De verhouding tussen de aantallen directe en indirecte mede-
werkers

Bij ZPG werden sinds 1995 de arbeidsuren verantwoord door middel van tijd-
schrijven. Gegevens omtrent de ontwikkeling in aantallen directe en indirecte
arbeidsuren bij ZPG waren niet beschikbaar voor het onderzoek.
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  Op basis van de beschikbare formatieschema's van ZPG konden de aantallen
directe en indirecte formatieplaatsen in 1989 en 1996 globaal worden bepaald. Op
basis hiervan werd de indirecte personeelsformatie voor 1989 en 1996 geschat op
resp. circa 22 en 22,5 fte. Gerelateerd aan de totale ZPG-formatie van 137,
betekende dit een geschat percentage indirecte personeelsformatie in 1989 van
ongeveer 16%. Uitgaande van de hier gegeven schattingen was de indirecte
personeelsformatie in 1996 procentueel gezien iets groter dan in 1989, namelijk
ongeveer 17,5%.
  Opgemerkt kan nog worden, dat daarnaast in de periode 1989-1995 het aantal
binnen ZPG bij de beleidsontwikkeling en -ondersteuning betrokken forma-
tieplaatsen waarschijnlijk toenam met circa 5. Vooral het aantal direct voor de
uiteindelijke produktie ingezette formatieplaatsen liep terug.
  Zoals al werd aangegeven, ontbrak gedetailleerde informatie over de ontwik-
keling van de indirecte personeelsformatie of de aantallen indirecte arbeidsuren.
Gezien het feit dat werd gewerkt met geschatte gegevens, kan wellicht worden
geconcludeerd dat de indirecte personeelsformatie van ZPG in de periode 1989-
1996 globaal genomen ongeveer gelijk bleef in omvang. Weliswaar werd met de
inkrimping van de afdeling Algemene Zaken, die mogelijk was door de afname
van het aantal incassodeurwaarders en het "meeliften" met het energiebedrijf, het
aantal bureaus binnen die afdeling beperkt (en daarmee het aantal leidinggevende
functies). Maar de werkelijke personeelsreductie van ZPG had hoofdzakelijk
betrekking op directe produktiemedewerkers (waartoe de deurwaarders ook zijn
gerekend). Zo trad, ondanks de daling van het aantal leidinggevende functies,
geen afname op in de geschatte omvang van de indirecte personeelsformatie van
ZPG. Als percentage van de totale formatie nam de indirecte personeelsformatie
wellicht iets toe.

VIII.4.4.5 Ter afsluiting

De oprichting van het ZPG in 1989 werd in belangrijke mate ingegeven door het
streven naar een verhoging van de efficiëntie. Door de diverse bij het zuive-
ringsbeheer betrokken organisatie-onderdelen samen te voegen in één organisatie-
eenheid zouden de desbetreffende activiteiten efficiënter uitgevoerd kunnen
worden.
  Op basis van de hier geschetste ontwikkeling van produktie en kosten van het
ZPG kan worden geconcludeerd, dat de efficiëntie en arbeidsproduktiviteit van
ZPG waarschijnlijk beperkt toenamen in de periode 1989-1995. In die zin lijkt
met de oprichting en interne verzelfstandiging van ZPG te zijn bijgedragen aan
het in 1989 beoogde doel.
  Met de interne verzelfstandiging van het ZPG kreeg deze organisatie op
financieel-economisch gebied enkele vrijheden die verder gingen dan de be-
voegdheden die in 1990 werden toegekend aan de overige onderdelen van de
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provinciale organisatie. In de volgende paragraaf wordt in het kort een beeld
geschetst van de (veranderingen in) de financieel-economische sturing van ZPG.

VIII.4.5 Veranderingen in het financieel-economisch management

VIII.4.5.1 Inleiding

Met de oprichting en interne verzelfstandiging kreeg ZPG in 1989 diverse
bevoegdheden ten aanzien van het financieel-economisch management van de
organisatie. Zoals al eerder naar voren kwam, kregen de beide beheersdiensten
ZPG en DWK in 1989/1990 relatief grote vrijheden op financieel-economisch
gebied. In deze paragraaf wordt weer ingegaan op de vier in hoofdstuk IV
onderscheiden aspecten van het financieel-economisch management.202

VIII.4.5.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

Vanaf de oprichting in 1989 kreeg het ZPG een vrij zelfstandige positie binnen de
provincie Groningen. Vanaf 1990 vond de (politieke) sturing van ZPG hoofdzake-
lijk plaats via een managementcontract. Hoewel formeel sinds 1989 misschien
geen veranderingen optraden in de positie van ZPG, nam de zelfstandigheid in de
praktijk enigszins toe. Dit kwam onder meer tot uiting in het feit, dat vanaf 1994
niet meer werd gewerkt met jaarlijks afgesloten managementcontracten, maar met
een contract voor een periode van vier jaren (waaraan nog wel van jaar tot jaar
via een werkplan een nadere, concrete invulling werd gegeven).
  De intern verzelfstandigde positie die ZPG vanaf 1989 kreeg, betekende onder
meer dat een sterke decentralisatie plaatsvond van bevoegdheden en verant-
woordelijkheden op financieel-economisch gebied. ZPG voerde een zelfstandige
administratie, geheel gescheiden van de algemene dienst van de provincie Gro-
ningen. Daarnaast was ZPG zelfstandig verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het
opleggen en innen van verontreinigingsheffingen, de registratie van vaste activa,
de controle van betalingsstukken en het verrichten van betalingen. Ook kon ZPG
zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de centrale afdeling financiën,
beslissen over het aantrekken van leningen. Eventuele budgetvoordelen die ZPG
wist te behalen via efficiënter werken, konden in principe via een dienstreserve
ten dele worden aangewend ten behoeve van ZPG zelf (bijvoorbeeld ter bekosti-
ging van extra scholing). 
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produkt vermeld. Deze hadden slechts een algemeen informatief karakter en niet de functie
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  Al mocht extern prijsopgave worden gevraagd, de gedwongen winkelnering
bleef ook voor ZPG gelden. ZPG kon dus niet naar eigen inzicht besluiten tot
interne of externe aankoop van bepaalde goederen en diensten. ZPG mocht
evenmin zelfstandig de kapitaalmarkt betreden; het feitelijk aantrekken van
leningen bleef verlopen via de centrale afdeling financiën.
  Met de interne verzelfstandiging kreeg ZPG in 1989 de mogelijkheid om binnen
de grenzen van het totale budget te schuiven tussen de verschillende beheersbare
budgetten. Substitutie tussen personele en materiële budgetten was aanvankelijk
niet toegestaan. In het voor de periode 1994-1997 afgesloten managementcontract
werd echter aangegeven dat binnen redelijke grenzen, die nader werden bepaald
op circa 5% van het budget voor personele uitgaven, substitutie was toegestaan
tussen de personele en de beheersbare materiële uitgaven. Voor een eventuele
uitbreiding van de vaste personeelsformatie bleef overigens goedkeuring nodig
van het College van GS.
  ZPG presenteerde vanaf 1989 eigen jaarrekeningen, terwijl vanaf 1990 ook
eigen begrotingen werden gepubliceerd. Tevens verscheen vanaf 1990 jaarlijks
één managementrapportage, waarin werd gerapporteerd over de stand van zaken
per 1 juli. Voor de in de begroting en rekening gehanteerde indeling in kosten-
categorieën, zocht ZPG al gauw aansluiting bij hetgeen werd beschouwd als
gebruikelijk in het bedrijfsleven en bij waterschappen. Omdat ZPG streefde naar
een meer bedrijfseconomische waardering van activa werden, mede op advies van
de externe accountant, de boekwaarden van enkele activa verlaagd. Daarnaast
vond in één keer afschrijving plaats van een bedrag van circa ƒ 20 miljoen aan tot
dan toe geactiveerde rijksheffingen (die gedurende vele jaren waren opgelegd in
verband met de lozing van ongezuiverd afvalwater in de Waddenzee). Mede met
het oog op de samenvoeging met de waterschappen in het jaar 2000, werkte ZPG
vanaf de rekening over 1995 en de begroting voor 1996 met de Comptabiliteits-
voorschriften voor de waterschappen.
  Vanaf 1996 presenteerde ZPG een beleidsbegroting, waarin de begroting en het
beleidsplan/financieel meerjarenplan waren geïntegreerd. Hoewel deze begroting,
behalve over de personeelsinzet per taakveld en de financiën, onder meer vrij
uitvoerige gegevens bevatte over de te realiseren activiteiten en produktie, was
ook voor 1997 geen sprake van een volledige prestatie- of produktbegroting. Er
werd geen duidelijke relatie gelegd tussen de benodigde inputs (financiën,
personeel, e.d.) en de te realiseren prestaties. Informatie over kosten per eenheid
activiteit of produkt werd niet meer vermeld.  Naast de vooral voor het politieke203

bestuur opgestelde beleidsbegroting zou voor intern gebruik een beheersbegroting
worden opgesteld. Daarin zou per activiteit of produkt een vrij gedetailleerd beeld
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worden gegeven van de inhoud van de werkzaamheden, de financiën, de perso-
neelsinzet en waar mogelijk de prestaties.  
  Zowel de begrotingen, de rekeningen als de maraps bevatten, naast financiële
gegevens, ook inhoudelijke toelichtingen en diverse (kwantitatieve) gegevens
omtrent voorgenomen en gerealiseerde prestaties. In de loop der jaren nam de
kwaliteit van de inhoudelijke rapportages en de (kwantitatieve) informatie over
activiteiten en produktie enigszins toe. Zoals al naar voren kwam, werden
gedurende enkele jaren ook gegevens vermeld omtrent de kosten per eenheid
activiteit of produkt.
  Volgens een geïnterviewde was de kosteninformatie slechts informatief bedoeld,
vanwege onnauwkeurige schattingen binnen de organisatie-onderdelen van ZPG
en een enigszins willekeurige kostentoedeling. Het ging bij de kostenschattingen
dus niet om normen voor de bedrijfsvoering of de budgettering. De maraps
hadden vooral tot doel het politieke bestuur te informeren. Of de politiek er
werkelijk veel gebruik van maakte was niet duidelijk. In het algemeen beperkte
de politieke betrokkenheid ten aanzien van ZPG zich vooral tot de hoogte van het
verontreinigingstarief en eventueel een enkel incident, zo werd door betrokkenen
gesteld.
  Voor de interne sturing binnen ZPG werd nauwelijks gebruik gemaakt van de
maraps. Meer in het algemeen kon worden geconstateerd, dat voor wat betreft het
opleggen en innen van de verontreinigingsheffing zeer planmatig werd gehandeld.
Hierin deden zich vanaf 1989 ook geen ernstige problemen voor. Dit lag anders
bij de realisatie van grote investeringsprojecten. Vertragingen in de realisatie van
die projecten waren niet alleen een gevolg van bezwaarschriftenprocedures, e.d.,
maar ook van een onvoldoende goede planning binnen ZPG. Ten tijde van het
onderzoek werd concreet gewerkt aan een versterking van het algehele planmatig
handelen van ZPG. Dat moest onder meer worden gerealiseerd door het introdu-
ceren van beheersbegrotingen en interne kwartaalrapportages, waarin werd
gerapporteerd over zowel financiële zaken als de produktie.
  In het werkplan, dat diende als de jaarlijkse concrete invulling van het mana-
gementcontract, werden per activiteit of produkt de in te zetten financiële en
personele middelen aangegeven, en daarnaast in verscheidene gevallen diverse
prestaties/produkten en actiepunten. Er was geen sprake van een volledige
verzakelijking en onderbouwing met kostprijzen van het in totaliteit benodigde
budget.
  Tot 1989 werden de financieel-economische werkzaamheden op het gebied van
het zuiveringsbeheer uitgevoerd binnen de centrale afdeling financiën en de
financiële afdeling van Provinciale Waterstaat. De betrokken medewerkers
verhuisden in 1989 naar ZPG. Daarnaast ontstonden binnen ZPG twee nieuwe
financieel-economische formatieplaatsen van een vrij hoog niveau. In totaliteit
bedroeg de financieel-economische personeelsformatie binnen ZPG in de periode
1989-1996 4,5 à 5 fte.
  De vrij zelfstandige financieel-economische positie die ZPG vanaf 1989 had,
betekende dat het niveau van de door deze medewerkers te verrichten financieel-
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economische werkzaamheden duidelijk hoger lag, dan tot 1989 het geval was
geweest, aldus een betrokkene. Evenals de andere onderdelen van de provincie
Groningen beschikte ZPG vanaf 1996 over een controller. De functie van control-
ler werd overigens binnen de bestaande personeelsformatie vervuld. Vooral door
middel van het volgen van cursussen nam de deskundigheid van de financieel-
economische medewerkers toe. De grotere deskundigheid leidde overigens niet tot
een wezenlijke verandering in de ambtelijke salarisschalen waarin de financieel-
economische medewerkers waren ingedeeld.
  In de bekostiging van de zuiveringsactiviteiten trad met de oprichting van ZPG
geen verandering op. Zowel vóór 1989 als daarna, diende de zuivering van
afvalwater in principe volledig te worden gedekt uit de opbrengsten van de
verontreinigingsheffing en enkele andere, kleinere inkomstenbronnen. Over-
schotten en tekorten in de jaarlijkse exploitatie konden worden verrekend via het
egalisatiefonds zuiveringsbeheer. Het (positieve) saldo van dit fonds bedroeg eind
1995 ruim ƒ 25 miljoen. In 1995 leidde de verontreinigingsheffing tot inkomsten
van ruim ƒ 61 miljoen. De overige activiteiten, zoals de verwerking van afvalwa-
ter en vetresten voor derden en de verlening van vergunningen, leidden in 1995
tot inkomsten van ruim ƒ 2 miljoen.
  Samengevat mag worden geconcludeerd dat zich sinds 1989 geen problemen
voordeden rond de financieel-economische sturing van ZPG. In de periode 1989-
1995 werd in totaliteit het begrote budget nooit overschreden. In vergelijking tot
de andere onderdelen van de provincie Groningen, gaf ZPG in 1990 relatief
concreet inhoud aan de begrote en gerealiseerde prestaties en werd een en ander
ook in inhoudelijke zin duidelijk toegelicht. In de periode daarna werd weliswaar
vooral enige kosteninformatie toegevoegd, maar dat leidde waarschijnlijk nauwe-
lijks tot wezenlijke versterkingen van de planmatigheid en vernieuwingen in de
financieel-economische sturing van ZPG. Een extern adviesbureau stelde in 1994,
dat het kostenbewustzijn bij ZPG sinds 1989 was toegenomen. In sommige
onderdelen van ZPG bestond ook veel aandacht voor de gerealiseerde prestaties,
aldus een betrokkene, maar in andere gevallen beperkte de sturing zich vooral tot
de inputs. Meer in het algemeen was ook bij leidinggevenden binnen ZPG soms
nog sprake van een vrijblijvende houding ten opzichte van het financieel-
economisch beleid. De concrete voornemens tot het instellen van kwartaalrappor-
tages en een beheersbegroting, zouden echter een nieuwe impuls kunnen zijn tot
een versterking van de financieel-economische sturing van ZPG.

VIII.4.5.3 Ter afsluiting

In de voorgaande paragrafen werd een schets gegeven van de achtergronden bij
de oprichting van het ZPG en de ontwikkelingen, die zich rond deze organisatie
voordeden in de periode 1989-1996. Daarbij kwamen de activiteiten van ZPG aan
de orde, alsmede de effecten van de intern verzelfstandigde positie die het
zuiveringsbeheer sinds 1989 innam binnen de provincie Groningen. Tevens werd
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ingegaan op de veranderingen in het financieel-economisch management, die
optraden in samenhang met de interne verzelfstandiging van het zuiveringsbeheer.
  In de volgende paragraaf wordt weer ingegaan op de vraag, in welke mate de bij
ZPG opgetreden ontwikkelingen steun geven aan het op basis van de neo-instituti-
onele theorie ontwikkelde raamwerk van stellingen en hypothesen.

VIII.4.6 Een confrontatie van de bevindingen bij de dienst Zuiveringsbe-
heer Provincie Groningen met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen bij ZPG afgezet tegen de op basis
van de neo-institutionele theorie ontwikkelde stellingen en hypothesen. Daarbij
moet weer onderscheid worden gemaakt tussen de "formele", expliciete aandacht
voor bepaalde aspecten (die kan blijken uit bijvoorbeeld beleidsnota's en uitspra-
ken van bestuurders) en de aandacht, zoals die gezien de gang van zaken in de
praktijk in feite zou kunnen bestaan voor een bepaalde stelling of hypothese. In
hoofdstuk X wordt weergegeven, in welke mate de bevindingen bij ZPG steun
geven aan de verschillende stellingen en hypothesen. De volledige tekst van de
stellingen en hypothesen is weergegeven in paragraaf III.5 en bijlage III.A.
  Omdat de vorming van ZPG in 1989 een onderdeel was van de algemene
provinciale reorganisatie van 1989/1990, moeten de onderstaand ten aanzien van
ZPG gegeven bevindingen soms mede worden gerelateerd aan de ontwikkelingen
in de gehele provinciale organisatie.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Het streven van het politieke bestuur naar een efficiënter uitgevoerd zuiveringsbe-
heer speelde een grote rol tijdens de formele voorbereidingen van de oprichting
van het ZPG. De tot 1989 over verschillende organisatie-onderdelen opgesplitste
uitvoering van het zuiveringsbeheer, bemoeilijkte de coördinatie van de activitei-
ten en leidde tot een zekere inefficiëntie. De beslissing om ZPG een intern
verzelfstandigde positie te geven hing enerzijds samen met het feit, dat de
zuiveringsactiviteiten werden gezien als politiek gezien minder interessant en
minder gevoelig (afgezien van de hoogte van de verontreinigingstarief). Ander-
zijds zou door interne verzelfstandiging de efficiëntie kunnen toenemen.
  In de periode 1989-1995 nam de efficiëntie van ZPG in de praktijk waarschijn-
lijk licht toe.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

In de formele voorbereiding van de vorming en interne verzelfstandiging van
ZPG speelden persoonlijke materiële belangen, zoals hogere salarissen, geen
duidelijke rol.
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  Met de interne verzelfstandiging bleef ZPG deel uitmaken van de provinciale
organisatie; de provinciale arbeidsvoorwaarden bleven dus ook gelden. Ook in de
praktijk hebben persoonlijke materiële belangen waarschijnlijk geen rol van
betekenis gespeeld. De vorming van ZPG leidde niet of nauwelijks tot hogere
inkomens of betere perspectieven voor de betrokken ambtelijke medewerkers of
politieke bestuurders.
  Wel zouden bijvoorbeeld een beter functionerende organisatie, de afname van
coördinatieproblemen en een vermindering van de achterstanden bij het opleggen
en innen van de verontreinigingsheffing, uiteraard geleid kunnen hebben tot een
toename van de arbeidsvreugde bij de betrokken medewerkers.

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

Het ging bij ZPG om interne verzelfstandiging van uitvoerende activiteiten. In de
formele voorbereiding van de verzelfstandiging werd geen aandacht geschonken
aan aspecten als de invloed van de ZPG op de regelgeving en de "macht" van de
provincie.
  Het overgrote deel van de werkzaamheden van ZPG raakte in de praktijk ook
niet direct aan de positie van de provincie, of de regelgeving in de samenleving.
Alleen de verlening van vergunningen vormde hierop misschien een uitzondering.
De voorgenomen overgang van ZPG naar de waterschappen in het jaar 2000, die
geen initiatief van de provincie Groningen was, zou ook leiden tot een situatie
waarin de provincie nog slechts de algemene beleidslijnen zou bepalen op het
gebied van het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Tijdens de formele voorbereiding van de verzelfstandiging was er geen expliciete
aandacht voor externe effecten van de waterzuivering en de vraag, of het bij ZPG
ging om een collectief goed.
  In de praktijk speelden dergelijke aspecten bij ZPG wel een rol. Waterzuivering
is vooral effectief als een groot deel van de totale hoeveelheid afvalwater in een
bepaald gebied wordt gezuiverd. Bovendien betekent aansluiting van een woning
op de riolering automatisch, dat het afvalwater wordt gezuiverd. In die zin heeft
waterzuivering enigszins het karakter van een collectief goed.
  De zuivering van afvalwater kan tevens worden gezien als een activiteit met
belangrijke externe effecten, zoals het veraangenamen van het woonklimaat
(minder stankoverlast) en het bijdragen aan bijvoorbeeld een schoon milieu en
natuurbehoud. Dergelijke externe effecten konden overigens in principe worden
gestuurd met behulp van regelgeving en controle op de naleving daarvan. Dit was
ook het geval bij bedrijven die zelf afvalwater zuiverden en het gezuiverde
afvalwater zelfstandig mochten lozen op open water.
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5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

Tijdens de formele voorbereiding van de vorming en interne verzelfstandiging
van ZPG kwam onder meer de door ZPG te verstrekken informatie aan de orde.
Aan aspecten als agentschaps-, informatie- en transactiekosten werd formeel geen
expliciete aandacht besteed. Impliciet speelden dergelijke kosten waarschijnlijk
wel een rol. Zo was er oog voor het feit, dat de opdeling van de waterzui-
veringsactiviteiten over griffie en Provinciale Waterstaat de coördinatie bemoei-
lijkte en de efficiëntie drukte. Daarnaast werd aangegeven dat minder bemoeienis
van de politiek en de centrale ambtelijke organisatie, zouden kunnen leiden tot
een verhoging van de efficiëntie.
  Het was in de praktijk niet mogelijk, om binnen de provinciale organisatie de
omvang van agentschaps-, informatie- en transactiekosten te bepalen. Maar
wellicht mag worden verondersteld dat hierin met de verzelfstandiging een
afname optrad. Veel van de gegevens omtrent de activiteiten en produktie op het
gebied van de waterzuivering werden ook vóór 1989 al verzameld. De (zeer)
beperkte politieke bemoeienis met ZPG vanaf circa 1990, leidde wellicht binnen
zowel de centrale provinciale organisatie als ZPG tot enige afname van de agent-
schaps-, informatie- en transactiekosten.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

Het aspect onzekerheid speelde bij de besluitvorming rond de oprichting en
interne verzelfstandiging van ZPG geen expliciete rol. Maar gezien het feit dat de
ZPG-activiteiten, afgezien van de hoogte van het verontreinigingstarief, als
politiek minder gevoelig werden beschouwd, mag worden afgeleid dat er in de
formele besluitvorming aandacht bestond voor het feit, dat de onzekerheid rond
de waterzuivering beperkt was.
  In de praktijk werden de ZPG-activiteiten slechts in beperkte mate geconfron-
teerd met onzekerheid. Het was mogelijk vrij concrete afspraken te maken over
de door ZPG te leveren prestaties. Uiteraard kon bijvoorbeeld de hoeveelheid te
zuiveren water, of de opbrengst van de verontreinigingsheffing enigszins afwijken
van de raming. Ook milieuvoorschriften konden veranderen. Maar de effecten
daarvan deden zich in de praktijk meestal pas op de langere termijn gelden.
  Ten aanzien van de realisatie van nieuwe zuiveringsinstallaties bestond enige
onzekerheid. Deze vloeide vooral voort uit de mogelijkheden voor belanghebben-
den om bezwaarschriften in te dienen tegen de nieuwbouw/uitbreiding van
installaties. Door tijdig en alert op te treden, zou volgens betrokkenen ook op dit
gebied de onzekerheid te beperken zijn.

7. Specificiteit
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Aspecten als specifieke kennis, specifieke activa, of specifieke produkten,
speelden geen rol in de formele besluitvorming rond de interne verzelfstandiging
van ZPG.
  In de praktijk waren de activa van ZPG zeer specifiek. De zuiveringsinstallaties,
gemalen en pijpleidingen, waren nauwelijks in te zetten voor andere doeleinden.
De specificiteit gold in mindere mate voor de ZPG-activiteiten en de ervoor
benodigde kennis. Er waren meerdere zuiveringsinstanties in Nederland en
diverse bedrijven zuiverden hun eigen afvalwater. Maar de desbetreffende
activiteiten werden niet aangeboden via de markt; het provinciaal bestuur van
Groningen zou de zuiveringstaken dus op de kortere termijn niet kunnen opdragen
aan een andere organisatie. Bovendien was ZPG, zeker voorzover het ging om
particulieren, in feite monopolist.

8. Schaalvoordelen

Aan het aspect schaalvoordelen werd geen formele aandacht geschonken bij de
vorming en interne verzelfstandiging van ZPG. In de praktijk deden zich ook
geen veranderingen voor in de schaal waarop werd gewerkt. De bestaande
zuiveringsinstallaties werden gehandhaafd en de provincie Groningen bleef het
werkgebied van ZPG. Eventuele schaaleffecten konden dus niet optreden.
  Schaalvoordelen speelden ook geen expliciete rol bij de voorgenomen samenvoe-
ging van ZPG en de waterschappen in het jaar 2000. Want met deze samen-
voeging zouden vervolgens voor Groningen en het noordelijke deel van de
provincie Drenthe twee organisaties ontstaan voor kwantitatief en kwalitatief
waterbeheer. In de praktijk zouden deze samenvoeging en opsplitsing in twee
nieuwe organisaties wel invloed kunnen hebben op de schaalgrootte en de efficië-
ntie (enerzijds opsplitsing in twee kleinere geografische gebieden; anderzijds
samenvoeging van waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer).

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Tijdens de voorbereiding van de vorming en verzelfstandiging van ZPG werd
expliciet aangegeven, dat ZPG gestuurd zou kunnen worden met behulp van
bijvoorbeeld managementcontracten en afspraken over de te realiseren activiteiten
en produktie. In die zin was er formele aandacht voor aspecten als de meetbaar-
heid van de produktie/prestaties.
  De activiteiten en produktie van ZPG waren in het algemeen in de praktijk
concreet en goed meetbaar. Dat maakte het in principe goed mogelijk een kost-
prijs per eenheid activiteit of produkt te bepalen. Het ZPG-tarief, dat beschouwd
zou kunnen worden als de kostprijs, kon worden vergeleken met dat van zuive-
ringsorganisaties elders in Nederland.
  In de praktijk trad vanaf 1989 een lichte toename op in de hoeveelheid en
kwaliteit van de door ZPG geleverde informatie over hoeveelheden produktie en
de kosten en kostprijzen ervan. Gezien de aard van de werkzaamheden, was vanaf
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1989 wellicht een verdergaande uitbreiding en verbetering van dergelijke
informatie mogelijk geweest. De concreetheid en kwaliteit van de werkplannen
van ZPG nam vanaf 1990 ook slechts beperkt toe.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Aan het aspect van de concurrentie werd tijdens de formele voorbereiding van de
interne verzelfstandiging van ZPG geen expliciete aandacht besteed.
  In de praktijk was van concurrentie bijna geen sprake. Zeker ten opzichte van
burgers, maar in feite ook ten aanzien van bedrijven, verkeerde ZPG vrijwel in
een monopoliepositie. De diensten van ZPG werden niet door commerciële
organisaties op de markt aangeboden. Marktprijzen voor de zuivering van afval-
water bestonden dan ook niet. Wel kon door vergelijking van het ZPG-tarief met
het tarief elders een vergelijking plaatsvinden, wat bijvoorbeeld in de jaren
tachtig regelmatig leidde tot politieke druk tot verlaging van de verontreini-
gingsheffing, die beschouwd zou kunnen worden als de kostprijs.

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

De overhead- en agentschapskosten speelden in de formele besluitvorming rond
de oprichting en interne verzelfstandiging van ZPG in zoverre een rol, dat werd
gesteld dat een beperking van de politieke betrokkenheid kon leiden tot meer
efficiëntie.
  Hoewel de hoogte van de overhead- en agentschapskosten in de praktijk niet was
te bepalen, mag worden verondersteld dat deze kosten op centraal niveau in de
periode 1989-1995 op een lager niveau lagen, dan in de periode 1980-1988. Dat
was onder meer toe te schrijven aan het feit, dat de politieke en ambtelijke
aandacht begin jaren tachtig tijdelijk toenam vanwege de destijds optredende
financiële en organisatorische problemen rond ZPG en vervolgens de voorberei-
ding van de verzelfstandiging.
  De interne verzelfstandiging in 1989 had waarschijnlijk ook een effect op de
overhead- en agentschapskosten. Gezien de geringe politieke betrokkenheid bij
ZPG mag worden verondersteld, dat vanaf 1989 structureel enige daling optrad
in de op centraal niveau gemaakte overhead- en agentschapskosten. Ook de
samenvoeging van de zuiveringsactiviteiten in één eenheid zou geleid kunnen
hebben tot een structurele verlaging van de overhead- en agentschapskosten. De
ontwikkeling van de indirecte personeelsformatie duidt niet op een afname van de
overheadkosten binnen ZPG vanaf 1989. Hoewel concrete gegevens ontbreken,
kan worden vermoed dat per saldo in de praktijk de totale overhead- en agent-
schapskosten enigszins afnamen.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen
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Tijdens de voorbereiding van de interne verzelfstandiging van ZPG, was er
aandacht voor het verhogen van de efficiëntie en een beheerste ontwikkeling van
het verontreinigingstarief. In de formele besluitvorming speelde dit aspect dus een
rol.
  Vanaf 1989 nam het ZPG-tarief in de praktijk gedurende geruime tijd niet toe,
terwijl de efficiëntie licht steeg. Dat was echter niet het gevolg van druk vanuit de
markt. ZPG werd intern verzelfstandigd en bleef monopolist. Afgezien van het
effect van het hiërarchische toezicht vanuit de politiek, speelde de na de verzelf-
standiging toegenomen motivatie en betrokkenheid van de ZPG-werknemers
wellicht een rol bij de ontwikkeling van de tarieven en de efficiëntie.

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

Uit het feit dat werd verwacht dat met de vorming van ZPG de coördinatie-
problemen zouden verminderen, mag wellicht worden afgeleid dat er tijdens de
formele besluitvorming rond de vorming en verzelfstandiging van ZPG, in elk
geval impliciet, een zekere aandacht bestond voor het belang van heldere doel-
stellingen. Een enigszins expliciete rol speelde de formulering van doelstellingen
echter niet. In het case-onderzoek werd er ook slechts beperkt op ingegaan. In de
formele voorbereidingen van de interne verzelfstandiging van ZPG bestond,
afgezien van het streven naar verkleining van de coördinatieproblemen, weinig
aandacht voor bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het management om efficiënt
gedrag te stimuleren, of het afhankelijk maken van inkomsten van de behaalde
resultaten.
  Ook in de praktijk traden vanaf 1989 vrijwel geen veranderingen op in de in de
hypothese genoemde elementen. ZPG bleef onderdeel van de provinciale organi-
satie en de rechtspositie en wijze van beloning weken niet af van wat binnen de
provincie gebruikelijk was. In vergelijking tot vóór 1989 werd de "identiteit" van
de organisatie versterkt, wat mede geleid zou kunnen hebben tot een toename van
de motivatie van werknemers. In de praktijk speelde de formulering van heldere
organisatiedoelen hierbij waarschijnlijk een beperkte rol.
  Met de vorming en interne verzelfstandiging van ZPG en meer in het algemeen
met de provinciale reorganisatie van 1990, kreeg het ambtelijk management in de
praktijk bepaalde bevoegdheden op personeelsgebied. Daarbij ging het echter niet
om ingrijpende veranderingen in bijvoorbeeld de mogelijkheden tot het zelf-
standig aantrekken of ontslaan van werknemers, of het belonen van werknemers
(afgezien van de gebruikelijke gratificaties, e.d.). In principe had ook vóór
1989/1990 gewerkt kunnen worden met bijvoorbeeld regelmatige functionerings-
en beoordelingsgesprekken. De provinciale reorganisatie van 1996 zou misschien
wel gaan leiden tot een werkelijk scherpere, individuele beoordeling van werkne-
mers.
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  Al mocht een deel van de efficiëntievoordelen binnen ZPG zelf worden besteed,
er kwam in de praktijk geen rechtstreekse relatie tussen de inkomsten van indivi-
duele medewerkers en de geleverde inspanning, dan wel de behaalde resultaten.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

In de formele voorbereiding van de verzelfstandiging was er aandacht voor de
wijze, waarop ZPG na de interne verzelfstandiging diende te worden gestuurd. Zo
werd aangegeven, dat ZPG informatie zou moeten verstrekken over de te reali-
seren en gerealiseerde prestaties.
  In de jaarlijkse werkplannen van ZPG, werden in de praktijk ook diverse
kwantitatieve prestaties opgenomen aangaande de activiteiten en produktie.
Daarbij werden prestaties vermeld voor de diverse belangrijke werkterreinen van
ZPG. In de praktijk had het politieke bestuur vooral aandacht voor de hoogte van
het verontreinigingstarief, dat vanaf 1989 geruime tijd constant bleef. Zo bezien
zou dus gesteld kunnen worden, dat de management control zich inderdaad
concentreerde op enkele hoofdpunten.
  Onduidelijk is, in hoeverre er in de praktijk werkelijk sprake was van politieke
sturing en goed onderbouwde afspraken. Daarbij kan onder meer worden gewezen
op het feit, dat de financiële resultaten van ZPG sinds 1989 steeds aanzienlijk
gunstiger waren dan begroot. Bovendien konden ook nog enkele, uit bedrijfs-
economische overwegingen gewenst geachte, forse afwaarderingen worden
doorgevoerd van op de kapitaaldienst vermelde boekwaarden. Verder traden
bijvoorbeeld bij de uitvoering van investeringsprojecten regelmatig forse vertra-
gingen op. De hierdoor ontstane vrijval van kapitaallasten, die mede leidde tot het
ontstaan van exploitatie-overschotten, viel samen met de doorvoering van tariefs-
verhogingen, waarvan tijdens de besluitvorming hierover werd gesteld dat ze
noodzakelijk waren voor een sluitende exploitatie.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

In de formele voorbereiding van de verzelfstandiging van ZPG werd aandacht
geschonken aan het belang van kostenbewust handelen, verhoging van efficiëntie
en meting van prestaties. Met de vorming en interne verzelfstandiging kreeg het
ZPG op financieel-economisch gebied ook diverse bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden, die aanzienlijk afweken van wat tot 1989 binnen de provinciale
organisatie gebruikelijk was.
  In de praktijk deden zich vanaf 1989 in de budgettering en de vermelding (en
meting) van prestaties eveneens veranderingen voor, die duiden op enige verzake-
lijking van de bedrijfsvoering. Maar bijvoorbeeld informatie over de kosten per
activiteit en produkt werden na 1994 niet meer vermeld, mede omdat de kosten-
toerekening nog te willekeurig werd gevonden en de informatie over de
produktie-omvang onvoldoende betrouwbaar was. Daaruit mag wellicht worden
afgeleid, dat na 1989 slechts beperkte werkelijke verbeteringen optraden in de
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budgettering en prestatiemeting van ZPG. Bovendien was het onzeker of bij alle
leidinggevenden binnen ZPG vanaf 1989 de aandacht voor outputs en planmatig
handelen werkelijk toenam. Er werd nog in vrij belangrijke mate op inputs
gestuurd. Pas met de introductie van interne kwartaalrapportages en beheers-
begrotingen, in 1996, werden wellicht enkele belangrijke vernieuwingen en
versterkingen doorgevoerd in de planning en control van ZPG.

VIII.4.7 Ter afsluiting

In deze paragraaf kwam de vorming en interne verzelfstandiging van ZPG aan de
orde. Nadat het ontstaan en de activiteiten van ZPG waren geschetst, werd onder
meer ingegaan op de effecten die de intern verzelfstandigde positie van ZPG had
op de ontwikkeling van de produktie, de kosten en de efficiëntie. Tevens werd
aandacht besteed aan de veranderingen, die met de interne verzelfstandiging
optraden in het financieel-economisch management van de activiteiten op het
gebied van het zuiveringsbeheer. Uiteindelijk werden de ontwikkelingen bij ZPG
geconfronteerd met het neo-institutionele raamwerk van stellingen en hypothesen.

VIII.5 Slot

In dit hoofdstuk kwamen de ontwikkelingen aan de orde, zoals die zich in verband
met de in 1989/1990 en 1996 afgesloten reorganisaties voordeden bij de provincie
Groningen. In paragraaf VIII.2 is in algemene zin ingegaan op de provincie
Groningen en de motieven voor de reorganisaties van 1989/1990 en 1996. Daarbij
werd ook een schets gegeven van de veranderingen, die zich in samenhang met de
reorganisaties voordeden in het financieel-economisch management van de
provinciale organisatie en de onderdelen daarbinnen.
  In de paragrafen VIII.3 en VIII.4 werd ingegaan op een tweetal organisatie-
onderdelen die bij de reorganisatie van 1989/1990 een intern verzelfstandigde
positie kregen. In de eerste plaats werd een schets gegeven van het proces van
verzelfstandiging van DWK en ZPG en het functioneren van deze organisaties
sinds 1989/1990. Daarnaast kwamen de gevolgen aan de orde die de in 1996
afgeronde reorganisatie had voor deze beide organisatie-onderdelen. Tevens werd
ingegaan op de effecten die de interne verzelfstandiging had op bijvoorbeeld de
efficiëntie en de financieel-economische sturing van de beide organisatie-onderd-
elen. De paragrafen VIII.3 en VIII.4 werden afgesloten met een analyse waarbij
de gang van zaken bij DWK en ZPG werd geconfronteerd met het op basis van de
neo-institutionele economie geformuleerde raamwerk van stellingen en hypothe-
sen.

De beschrijving van de bevindingen zoals die werden vastgesteld bij de onder-
zochte verzelfstandigingen, wordt hiermee afgesloten. In de hoofdstukken IX en
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X volgen enkele algemene conclusies op basis van de bij verzelfstandigde over-
heidsorganisaties verrichte praktijkonderzoeken. Daarbij worden in hoofdstuk X
de bevindingen in de diverse case-onderzoeken gezamenlijk geconfronteerd met
het op basis van de neo-institutionele economische theorie ontwikkelde raamwerk
van stellingen en hypothesen. In het nu eerst volgende hoofdstuk IX komen enkele
algemene conclusies aan de orde ten aanzien van de ontwikkelingen in het finan-
cieel-economisch management.



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

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

IX.1 Inleiding

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

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



       Over de hoofdlijnen van dit hoofdstuk verscheen het artikel "Bedrijfseconomische205

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX.3.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

Budgettaire bevoegdheden

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



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

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

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

Inrichting administratie

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



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

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

Vorming van reserves

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

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



       Hoewel deze term oorspronkelijk betrekking had op de verplichting voor Drentse209

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Veranderingen op het gebied van de financial accounting

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

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

Veranderingen op het gebied van de management accounting



       Bij de extern verzelfstandigde openbare bibliotheek gingen dergelijke rapportages212

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

Kostprijzen/definiëring van produkten

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

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



       In navolging van de Comptabiliteitsvoorschriften voor de waterschappen, die ZPG217

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

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



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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

IX.3.5 De wijze van bekostiging van de verzelfstandigde organisatie

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



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

verrichte activiteiten een bepaald, niet nader gespecificeerd budget ter beschikking krijgt.
Daarbij kunnen bepaalde afspraken worden gemaakt omtrent door de organisatie te
realiseren prestaties.

315

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

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

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

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



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

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

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

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

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



       Voorzover bij de onderzochte organisaties prestatiemeting plaatsvond, was deze225

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX.5 Ter afsluiting

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

X.1 Inleiding

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

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

X.2.1 Indeling van de stellingen en hypothesen

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



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

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

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

Stellingen 1 en 2

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



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

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

Stelling 3 en de hypothesen 4 t/m 10

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Hypothesen 11 t/m 15

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

oordelen.

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

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

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

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

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

X.3.1 Inleiding

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



       Zoals al eerder werd aangegeven, was vanwege vertragingen de feitelijke11

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



       Het is denkbaar dat - ondanks een misschien heldere wet- en regelgeving - over de15
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wezenlijk grotere spreiding in de verklarende variabele.  Andere dan de in de15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

13. Naarmate:



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

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

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

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

zal na verzelfstandiging de efficiëntie van overheidsorganisaties sterker
toenemen.

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

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



       Concrete informatie omtrent de veranderingen in doelstellingen ontbreekt groten-21

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

mate van steun

                                                                         
                                                        stelling/-
hypothese

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

 1. meer aandacht voor efficiëntie X

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

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

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

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

 6. onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken X

 7. specificiteit X

 8. schaalvoordelen X

 9. meetbaarheid activiteiten/produktie X

10. concurrentie/druk tot verlaging kostprijs X

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

12. verdergaande verzelfstandiging - meer druk X
tot verlaging kostprijzen

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

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

15. wijziging financieel management en gehan- X
teerde accountinginstrumenten

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

X.4.2.1 Inleiding

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



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

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

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

X.4.2.2 Uiteenlopende invalshoeken binnen de neo-institutionele theorie

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

41

en steun van burgers te behouden.  In een dergelijke visie geven de vormgeving31

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

De overheid en de invloed van "professionals"

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

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



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

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

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

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

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

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



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

wellicht worden beschouwd als een variant van de "influence costs" van Milgrom en
Roberts. In de netwerkbenadering bestaat er aandacht voor de verschillende groepen, die
direct of indirect betrokken kunnen zijn bij een bepaalde transactie, of een bepaald
sturingsproces. Het onderhouden van vertrouwensrelaties ("trust") en netwerken kan
bepaalde, ook materiële, belangen dienen en transacties vergemakkelijken, maar het leidt
eveneens tot kosten (zie ook Granovetter, 1985, pp. 488-493; Nooteboom, 1994, pp. 63-
76).
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terloopse beïnvloeding. Daardoor wordt er minder energie aan besteed en nemen
de beïnvloedingskosten af, aldus Milgrom en Roberts (1990, pp. 480 - 486).37

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



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

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

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



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

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

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

Normen en waarden, organisatiecultuur en organisatiedoelen

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Mate van inzicht in en beheersbaarheid van het produktieproces

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

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



kan leiden tot complicaties bij de sturing, bijvoorbeeld omdat ten aanzien van de capaciteit-
en de produktfunctie verschillende doelstellingen gelden (zie Simon, 1989, pp. 49-51 en
96-101).
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structuur, voorzover die tot uitdrukking komt in de mate waarin activiteiten
plaatsvinden in verzelfstandigde organisatie-eenheden, is één van de elementen
waarmee kan worden geprobeerd tot een goede management control te komen.
  Hierbij aansluitend zou verondersteld kunnen worden dat, als sprake is van
routinematige processen en de nodige regels en procedures eenmaal duidelijk zijn
vastgelegd, tenminste overgegaan zou kunnen worden tot een sterke mate van
interne verzelfstandiging van de desbetreffende activiteiten. Zeker als concurren-
tie aanwezig is, zou misschien ook gekozen kunnen worden voor externe
verzelfstandiging (dus sturing door de voormalige moederorganisatie op een nog
grotere afstand dan bij een sterke mate van interne verzelfstandiging). Gezien de
aard van de activiteiten, zouden dergelijke sturingsvormen waarschijnlijk kunnen
gelden voor de meeste activiteiten van de zes onderzochte organisaties. Daarbij
wordt er dan van uitgegaan, dat er een redelijke mate van duidelijkheid was
omtrent alle doelstellingen van de desbetreffende organisaties. Vanuit de door
Hofstede geformuleerde gedachten omtrent management control lag wellicht in
enkele gevallen een sterkere mate van verzelfstandiging voor de hand, dan de
mate van verzelfstandiging waarvoor in werkelijkheid werd gekozen.
  Bij bijvoorbeeld de verlening van vergunningen of het uitwerken van plannen
voor nieuwe woonwijken zou het (ten dele) kunnen gaan om niet-routinematige
werkzaamheden. Belangenconflicten, snelle ontwikkelingen in de omgeving van
de organisatie, of een gebrekkig inzicht in het produktieproces (de wijze van
totstandkoming van de outputs), zouden met name bij dergelijke activiteiten een
rol kunnen spelen. In zo'n geval zou gekozen kunnen worden voor wat Hofstede
aanduidt als politieke control. Om de onduidelijkheden op te lossen wordt in zo'n
situatie gekozen voor een hiërarchische vorm van sturing. Hierbij worden op
hoger niveau in de organisatie bepaalde besluiten genomen of regels vastgesteld,
die alsnog duidelijkheid moeten bieden bij de uitvoering van de desbetreffende
activiteiten. Eigen (politieke) belangen kunnen een rol spelen in de besluitvor-
ming op het hogere niveau. De besluitvorming biedt richtlijnen op basis waarvan
vervolgens op lager niveau kan worden gewerkt (Hofstede, 1981, pp. 196-198 en
200; zie ook Otley en Berry, 1980; Van Helden, 1993, pp. 65-68 en Van Helden,
1994, pp. 12-16).
  Aansluitend bij de denkbeelden van Hofstede zou gesteld kunnen worden, dat
een sterke mate van interne verzelfstandiging en externe verzelfstandiging minder
voor de hand liggen, als gewerkt moet worden met politieke control. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen gelden voor de beleidsmatige activiteiten van de dienst
Openbare Werken en Milieu van de gemeente Haarlemmermeer. Meer in het
algemeen kan erop worden gewezen, dat het denkbaar is dat in de praktijk van
overheidsorganisaties slechts ten dele duidelijkheid bestaat omtrent alle gehan-



       De constatering dat voor de onderzochte organisaties in principe vrij heldere43

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

52

teerde doelstellingen. Uitgaande van de denkbeelden van Hofstede zou dat kunnen
betekenen, dat in de praktijk in verscheidene gevallen geen sterke mate van
verzelfstandiging mogelijk is.43

Prikkels tot verhoging van de prestaties van ambtelijke leidinggevenden

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



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

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

       Omdat met de reorganisaties/verzelfstandigingen soms grotere organisatie-eenheden45

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

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

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

X.5 Ter afsluiting

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



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

vanuit de organisatietheorie van belang kunnen zijn.

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

1. Introduction

Since the beginning of the 1980s the role of government has been discussed in the
Netherlands and several other Western countries. In the Netherlands this
discussion has led to severe changes in the structures and activities of several
governmental organizations, particularly since 1985. Deregulation has been intro-
duced, which has meant that, generally speaking, certain laws and rules have
become less detailed or totally abolished.
  Moreover, there has been a tendency to introduce new organizational structures
in governmental organizations. These new organizational structures could mean
that certain tasks are relinquished, or that the way of organizing activities is
changed. A general characteristic of these changes in organizational structures,
which can take different forms and/or differ in specific details, is that
governmental organizations are now governed in a less centralized way. The
general concept of autonomization will be used in this paper to denote the dif-
ferent forms of decentralization.
  In general, autonomization of public organizations means that the political top
management's direct control of certain tasks or activities will be diminished.
External autonomization implies that, legally speaking, an independent
organization comes into existence; and the politicians' responsibilities for the
organization are diminished. In the case of internal autonomization the
organization remains part of its parent organization, although it gains more
freedom to conduct its own business. The political top management retains formal
responsibility for the activities of the internally autonomized organization. Inter-
nal autonomization includes various forms of what is traditionally termed
decentralization or divisionalization. Forms of external autonomization include,
for example, privatization, contractorization (contracting-out) and the founding
of a public corporation. So, autonomization comprises diverging forms of
decentralization and internal and external contracting, of which privatization may
be seen as the most extreme opposite of centralized governance. Generally speak-
ing, a stronger form of autonomization means that the organization is subject to
more direct influences of the market and/or is governed in a more "businesslike"
way; i.e. in such a way that the principles and techniques of business administra-
tion play a more important role. This may also make the relationship with (what
used to be) the parent organization more businesslike, inducing clearer
agreements about prices, quantities and quality of goods and services.

2. Research questions and research method
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The introduction of these new organizational structures/forms can be considered
an endeavour to maintain management control over governmental organizations.
Management control is the whole range of means and activities through which
political and civic managers try to ensure that an organization successfully adapts
to changes in its environment, so that its continuity is safeguarded. This research
project focuses on two elements, in particular, that may play an important role in
management control (and that also might influence each other); i.e. changes in
organizational structure (that is to say: the different forms of autonomization) and
changes in the financial and economic management of the autonomized organizati-
on.
  Autonomization could be regarded as a change in governance structures or,
more broadly, as a change in institutional structures or institutions. Generally
speaking, neo-institutional economic theories see a striving for efficiency - or in
stronger terms: the necessity for organizations to be efficient in order to survive -
as the main reason for changes in organizational structure.
  The three following research questions were formulated:
1. is it possible to construct a theoretical concept, based on neo-institutional

economics, to explain the management control and more specifically the
autonomization of (parts of) governmental organizations?;

2. in the Dutch context what elements play a role in the choice of a particular
form of management control and autonomization of governmental
organizations?;

3. what changes occur in financial and economic management practices when
governmental organizations are autonomized?

  These questions could be studied from, for example, the perspective of political
science, sociology, or economics, or a combination of all these perspectives.
Although non-economic aspects might also play an important role, the research
problem is studied mainly from an economic point of view in this book. The main
aim of this study is to gain an insight into the internal organizational processes
and the effects of the autonomization of governmental organizations.
  The problem to be addressed is very complicated because the factors that may
play a role are not at all clear. The phenomenon researched and its context cannot
be separated clearly, causes and consequences cannot be separated easily, etc.
Hence, the form of research that was chosen was case research. Case research was
conducted for this study in six (parts of) governmental organizations which were
autonomized to different degrees. In one case, autonomization had not been
realized at the time of the research, because of serious delays. However, the
information about the process of preparing for autonomization was sufficiently
extensive and interesting in this case to justify its inclusion.
  Following this general introduction to the background of the research project
and the research method used, the remaining parts of this summary contain a brief
description of the contents of each of the chapters of this book.
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3. Short presentation of the contents of the chapters 1-8

Chapter 1 is a general introduction to the research problem. This chapter
formulates the research problem and the research questions.
  Chapter 2 contains a short factual description of the development of the
economic role of Dutch government in the 20th century, and of some of the
societal and political forces that may have influenced that role. This chapter also
describes the tendencies towards deregulation and autonomization - and their
underlying driving forces - which have developed especially since the early
1980s. Next, the concept of autonomization is clarified in a more formal way.
Apart from the central governance of governmental organizations, seven forms of
autonomization are distinguished for the Netherlands (corresponding to the main
forms that are used in Dutch practice). The total of eight governance forms are
termed the 'autonomy spectrum.' At one end of this spectrum is centralized
governance, which means that there is hardly any, or no decentralization. The
spectrum then ranges from forms of internal decentralization, like a division with
limited decentralized control of inputs, or a division run in a businesslike way
(with considerable freedom in the use of inputs and the way tasks are performed)
to the various forms of external autonomization. The following forms of external
autonomization are distinguished: organizations that are run in a businesslike
manner (i.e. with complete freedom in the use of inputs and the way tasks are
performed and, in addition, a certain freedom in the outputs that are realized; for
example a so-called Zelfstandig Bestuursorgaan), public limited liability
companies, and such forms as contracting-out and privatisation/relinquishing. In
the last case, certain tasks are left completely to the market. The boundaries
between the different forms of autonomization are not clearly delineated with
regard to all relevant aspects (such as administrative/political, juridical and
economic aspects).
  Chapter 3 contains an overview of important elements of the neo-institutional
economic theory and a few related theories. This overview provides a brief
synopsis of the different theories that may be relevant to research into
autonomization of governmental organizations. These theories are studied careful-
ly to identify those aspects which might be relevant to explain the autonomization
of governmental organizations.
  First of all, chapter 3 discusses the economic theory of property rights,
transaction costs theory, the theory of information economics and agency theory.
These theories can be considered to be basic theories within neo-institutional
economics. Each theory pays attention to different elements which might play a
role in governing organizations and choosing a certain organizational structure.
However, these theories are rather general and abstract in character. In order to
develop a theoretical basis, more specifically oriented to the autonomization of
governmental organizations, a few derivative theories are also discussed, such as
Niskanen's bureaucracy theory, Wilson's theory of bureaucracy, and some of the
ideas developed by North with regard to the relationship between the state, the
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system of property rights and economic growth. On the basis of this broad
framework of neo-institutional economics and related theories, 15 hypotheses are
formulated regarding the factors which influence autonomization and the conse-
quences of autonomization. Three categories of hypotheses can be distinguished.
  First, three rather general hypotheses may help explain autonomization of
governmental organizations at a macro-level. These hypotheses pay attention to
such aspects as general trends in society, e.g. more attention paid to efficiency in
governmental organizations, or such aspects as general characteristics of human
behaviour, e.g. the influence of personal material interests.
  Apart from the three hypotheses which are concerned with the macro-level, the
remaining twelve hypotheses are concerned mainly with different aspects that
might play a role at the micro-level of the individual organization that is being
autonomized. Seven of the micro-level hypotheses deal with the different factors
which may affect the tendency to autonomize certain governmental organizations.
These factors, which can be regarded as independent variables, include external
effects, agency-, information-, and transaction-costs, uncertainty, measurability
of outputs, and the specificity of assets or products. Finally, five hypotheses deal
mainly with particular effects of autonomization. Aspects mentioned in these
hypotheses are, for example, the effect of autonomization on overhead and
monitoring costs, costs per unit of product, and efficiency of the organization.
  Chapter 4 contains a brief overview of the elements which might play a role in
the management control of organizations. It becomes clear that organizational
economics, i.e. neo-institutional economic theory, takes a rather abstract view of
an organization and its participants, although less so than neoclassical economics.
Organizational theory is much broader and also pays attention to, for example, all
kinds of sociological and psychological issues which may actually play a role in
the management control of organizations.
  Organizational structure is one element of management control; other possible
elements are financial and economic management. Chapter 3 has already
discussed organizational structure in terms of neo-institutional economics. After
the brief overview of various aspects of management control, chapter 4 looks
more closely at financial and economic management and the changes that may
occur if governmental organizations are autonomized. Chapter 4 describes the ele-
ments of financial and economic management which deserve special attention
during case research into autonomized organizations. These elements include
changes in the financial and economic powers and responsibilities of the
management of an autonomized organization, changes in management accounting
(i.e. changes in the budget cycle and more generally in planning and control,
attention paid to the number of products, costs per unit of product, and the depth
of financial and economic reports), and changes in the number of employees with
financial and economic tasks and the quality of these employees.
  Chapter 5 forms the connection between the theoretical chapters 1-4 and the
subsequent chapters which are based on empirical data. Chapter 5 is concerned
with a number of methodological questions and the design of the case studies. It
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is made clear that this research project is mainly descriptive and exploratory in
character. Hypotheses are formulated, but they will not be tested formally, by
statistical means. In this exploratory case research, the relationship between an
independent variable (e.g. degree of uncertainty) and a dependent variable (e.g.
degree of autonomization) is judged without giving any consideration to the other
variables which might affect the value of that dependent variable. Here it is
appropriate to point out that most of the variables in question can only be
measured qualitatively (e.g. on a nominal scale). Although a term like
'independent variable' might give the impression of statistical research, it has to
be stressed that the evidence found in the case research was mainly qualitative in
character; no statistical techniques were applied. Chapter 5 also explains that an
overview of the empirical aspects which play a role in different forms of
autonomization must be based on a selection of cases with a reasonable spread of
governance forms; in particular, the eight governance forms mentioned above. To
get this broad overview, it is also necessary to select cases which facilitate the
study of organizations at the three administrative levels of the Netherlands
(national, provincial, and municipal). To increase the possibility of getting an im-
pression of the effect of autonomization on efficiency - a very important aspect in
neo-institutional economics -, the selection includes organizations which are
involved in fairly concrete activities and which produce outputs that can be
measured relatively easily (i.e. divisions whose main activity is policy
development are excluded, insofar as these divisions, too, are autonomized).
  The chapters 6-8 describe the organizations where case research was conducted.
A total of six separate cases of autonomization at three organizations were
studied. In other words, the total number of case studies amounts to six. The case
research was carried out in 1995 and 1996.
  The contents of each case description follows a more or less similar pattern. A
general description of the organization and its activities is followed by an
overview based on internal and external reports and interviews with several
employees and managers. This overview describes the process of autonomization
and the elements that, according to the various sources, played a role in the
process of autonomization and the choice of a particular form of autonomization.
Next, developments in the areas of outputs, costs and efficiency are presented,
where possible, on the basis of the limited amount of information which was
available in most of the organizations. After that, a description is given of the
changes in financial and economic management of the autonomized organizations.
At the end of each case study, a first attempt is made to contrast the results of the
case in question with the 15 hypotheses developed in chapter 3. In all cases, the
case study reports were submitted for comments to a number of persons within
each organization.
  A brief description of the organizations involved in the case studies is given
below, but this summary does not contain any specific findings concerning the
particular organization.
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  Chapter 6 describes the results from the research that was conducted at the Info-
rmatie Beheer Groep (IB-Groep). The whole organization of the IB-Groep was
studied. The IB-Groep's main purpose is to perform tasks for the Ministry of
Education, Cultural Affairs and Science. In 1994, the IB-Groep went through a
process of external autonomization (after being internally autonomized since
1988). It left the Ministry and was turned into a so-called Zelfstandig
Bestuursorgaan (ZBO: independent administrative body). In 1995 the number of
employees of the IB-Groep was approximately 1,260 (as expressed in full-time
equivalents - ftes). The costs of the IB-Groep in 1995 amounted to well over NLG
180 million. The IB-Groep's activities include:
- financial assistance for students (grants and loans for students aged 18 and

over);
- the provision of various educational services (i.e. the collection of school

fees and the organization of national school exams).
  Chapter 7 is concerned with the municipality of Haarlemmermeer. Three
specific parts of the Haarlemmermeer organization were examined, so three
separate cases were studied.
  Haarlemmermeer is a fast growing municipality in the Western part of the
Netherlands with, in 1995, well over 100,000 residents. The municipal organiza-
tion had approximately 850 employees (ftes) by the end of 1995. The total costs
of the municipality of Haarlemmermeer over 1995 amounted to approximately
NLG 430 million.
  Case research was conducted in three parts of the Haarlemmermeer
organization: the division of Public Works and Environment (PW&E), the
subdivision of Management of Public Areas (MPA) and the Public Library (PL).
  PW&E (350 ftes) was autonomized internally in 1991. This division is involved
in such activities as refuse collection, refuse disposal, building, environmental
licences, and planning the creation and upkeep of parks, roads and canals (and, to
a some extent, the actual performance of maintenance tasks).
  At the time of the research project, MPA (75 ftes) was a subdivision which was
to be autonomized externally, by leaving the PW&E-division. MPA was to
become the property of two private contractors as well as the municipality.
However, the external autonomization of MPA had not been finalized at the time
of the research project, owing to several delays. But it was possible to study the
motives and the preparation for this autonomization; there was, of course, no
information available about its effects. MPA was to receive an operating and
budget guarantee from the municipality for some years, but would have to
become self-supporting after that. The municipality would then sell its share in
MPA. MPA's main task is the maintenance of roads and streets, public gardens
and traffic lights. 
  The PL (45 ftes) was autonomized externally in 1995. The Public Library's main
activity is to provide books that can be borrowed by the residents of the
municipality.
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  Chapter 8 presents the case research conducted in the province of Groningen. In
Groningen, two organization-units were examined, so two separate cases were
studied.
  The province of Groningen is situated in the north-east of the Netherlands. The
province had approximately 550,000 inhabitants in 1995. About 900 persons
(ftes) were employed by the provincial organization by the end of 1995. The total
costs of the province of Groningen over 1995 were approximately NLG 545 mil-
lion.
  The first of the two cases studies conducted here was of the division of
Maintenance of Roads and Waterways (MRW; 315 ftes by the end of 1995) whose
main task was the maintenance of provincial roads and provincial (and national)
canals in the area of the province of Groningen. MRW was autonomized inter-
nally in 1990; the degree of internal autonomization was increased in 1996.
  The final case study was carried out at the division of Purification of Sewage
Water and Inspection of Quality of Public Water Areas (PSW) of the province of
Groningen. The most important activity of PSW (125 ftes by the end of 1995) is
the purification of sewage water from households and companies in the province
of Groningen. Other relatively important activities are the testing of the quality of
water produced by purification plants and companies, and the testing of the
quality of public water areas. PSW went through a process of internal
autonomization in 1989, when far-reaching reforms were implemented.

4. Some conclusions drawn from the research project (chapters 9 and 10)

The results of the case studies and the theories mentioned in the first four chapters
are compared in the chapters 9 and 10, and a number of conclusions are drawn.
  Chapter 9 contains a few tentative conclusions concerning changes in the
financial and economic management of the organizations studied. Without going
into details, we can say that several formal changes were made to the financial
and economic management of the organizations. In actual fact, several real
changes were introduced. These changes included, in particular, improvements in
financial management and financial reporting. However, the actual changes did
seriously lag behind the planned changes, especially in economic management.
  Managers of autonomized organizations were given special powers with respect
to the substitution of sub-budgets within their total budgets. In none of the
organizations that went through internal autonomization were the divisional
managers allowed to decide independently about external purchasing of products
or services (such as housing, printing, and wages administration) which could be
bought from the parent organization, i.e. internally.
  The frequency and timeliness of financial reports increased. Generally speaking,
the quality of financial control of the organizations improved. The number and
quality of administrative employees also increased slightly (as measured in terms
of salary-level/educational level and experience).
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  However, the relationship between financial and economic information was not
strengthened much in practice; in fact, planning and control improved but
slightly. In reality, budgets still contained a rather limited amount of information
about outputs. Often, only a limited number of real changes were made to the
more economic aspects of management. This is especially true for the determi-
nation and use of information on the cost of activities and outputs, and numbers
of activities and outputs. Insofar as such information was available, it was usually
hardly ever used by official managers and politicians. The organizations were still
governed mainly on the basis of information about inputs.
  In chapter 9 the results of the case studies are compared with a theory about the
introduction of important changes in financial and economic management in
organizations. Although this theory is particularly concerned with commercial
organizations, it may also be relevant to governmental organizations (especially
when these organizations are autonomized and want to operate in a more
businesslike manner).
  The conclusion drawn in chapter 9 is that several factors may have impeded the
actual realisation of the changes which were formally introduced. One of the
possible reasons is that most of the autonomized organizations were not fully
exposed to the rigours of market competition. Moreover, the autonomized
organizations and their employees were probably not well-prepared for the
changes that were introduced (e.g. the management was not always well-
motivated and competent to introduce the desired changes, not much attention was
paid to changing organizational culture, and administrative and other employees
were not well-prepared for their new tasks). It is, of course, also possible that the
period of research, which started after autonomization had taken place, was not
long enough. This period ranged from one to five years, but did not apply to
MPA, which had not been autonomized.
  Chapter 10 compares the results of the cases studies with the hypotheses that
were formulated in chapter 3. No detailed conclusions will be drawn in this
summary as far as these hypotheses are concerned. However, some main points
are presented below.
  First, in the case of seven of the fifteen formulated hypotheses, it was not
possible to draw any conclusion as to the extent to which the six researched cases
confirmed these seven hypotheses. This was due to the fact that autonomization
did not result in much change or provide a wide spread of values (or 'intensity')
of the independent variables in the hypotheses. For example, autonomization
hardly changed personal (material) interest in the organizations' performance.
And, in all cases, there was still very little uncertainty and competition after
autonomization had taken place. As organizations were selected on the basis that
they mostly performed concrete tasks and provided products that were, in
principle, relatively easy to measure, the measurability of outputs and perfor-
mances did not vary much. However, it should be borne in mind that the con-
clusions were drawn on the basis of primarily qualitative evidence derived from
the cases.
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  During the formal preparations for autonomisation, the drive for greater
efficiency was often mentioned as an important reason for autonomization.
However, the limited amount of information which was available on outputs indi-
cates that in  only one (PSW) out of five cases where autonomization was
implemented, was a slight increase in efficiency achieved, according to the factual
data. It seems that efficiency either did not change or deteriorated slightly in the
other cases.
  In the six cases that were examined, there was little evidence to support the
hypotheses that the extent of autonomization was dependent on the specificity of
assets or products, or on achievable economies of scale. There was also not much
evidence to suggest that an increase in autonomization would pressurize
organizations into lowering product-prices and paying more attention to
performance, or lead to a decrease in overhead costs and the cost of monitoring
and bonding.
  On the whole, the six cases provided only little support for the hypotheses that
were based on neo-institutional economics and related theories. This could be due
to the nature of the cases or the period studied. However, it is also possible that
the framework of hypotheses that was developed on the basis of neo-institutional
economics was too limited. In the second part of chapter 10, some other theories
are discussed, to see whether they could be relevant to further research on the
problem of the autonomization of governmental organizations. Special attention
is paid to neo-institutional theories which provide more sociological or political
insights. These theories broaden the view from which organizations and changes
in organizations are studied. Economic efficiency is no longer the prime
motivation for change. More attention is paid to such aspects as the political wish
to influence certain activities and to accept the ensuing costs ('influence costs'),
organizational culture, and a clear vision of goals and values of organizations. In
addition, it is observed that it is not clear whether efficiency is really very
important in politically governed organizations. General trends and rituals may
have played a role in the striving for efficiency in the six organizations which
were studied. Perhaps the autonomizations could partly be explained by a rather
superficial wish simply to look like a rationally acting organization. Further
research might indicate whether such ideas could be of value in explaining and
understanding the autonomization of governmental organizations.
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Bijlagen
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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.
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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.
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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
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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.

100

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.
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