
Yerzelfstandiging:
geen zelfstandig fenomeen meer

og steeds verschijnen met grote
regelmaat besluiten en wetsu ijzigin-

ge4 die de (verdere) verzelfstandiging van
een overheidsdienst inluiden. Vrij algemeen
wordt dat echler als de staart gezien vrn eerr

ontwikkeling die in de jaren tachtig begon
onder de naam van 'privatisering' en in de
jaren negentig, beperkter maar grootschali-
ger, werd vooftgezet in de vorm van nieuwe
'agentschappen' (nog net binnen de 'echte'
overheid) of 'zelfstandige bestuursorganen'
(er net buiten). Al1een al het aantal Rijks-
diensten dar inmiddels een zellstandige :ta-
tus wordt toegedicht loopt tegen de vijÍhon-
derd. afhankelijk van de manier waarop
wordt geteld en gedefinieerd. Voor lagere
overheden zal het aantal hier een veelvoud
van zljn . Wie bewaart nog het overzicht?

Op afstand, binnen bereik
In de ontwikkeling van het overheidsdenken
is privatisering een station geweest waar in
Nederland nauwelijks voor is gestopt. Op
een enkele opvallende uitzondering na
(PTT), staat het aantal feitellk geprivati-

§ seerde overheidsorganisaties in geen verhou-
ding tot het aantal woorden dat aan het feno-
meen is besteed. De stelling kan worden ver-
dedigd dat het een marginaal verschijnsel is

gebleven.

Anders is het met verzelfstandiging. Alsof is
aangevoeld dat het onzinnig is om feitelijke
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rronopolies te prirratiseren, zijn a11er1ei dien-
sten alieen 'op aÍitand gczet'. De dochter
gaet op kamers. milar nog u,el in een door de
ouders betaald studrntcnhr.ris. Effectiviteit en
ettlciencr' {lees: bezuinigingc-n) zouden er
mee gediend ziln or erheidsdiensten weg van
de moederorsanisatie en dichtcl blj de bur-
ger te brengen. Dat laatstc hceli natuurlijk
ook een ideële achter,grtrnd: een or erheid
dichter bij de burger is een b!'tL-r. rr\ erheid.

Tiid voor verandering
De praktijk laat inmiddels zièn dat een o\ er-
grote meerderheid van verzelfstandigde
diensten zich prima voelt bij de verzelfstan-
digde status. Het werk dat zij doen levert
zelden problemen op, ook niet in politieke
zin. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat
een meerderheid van alle betrokkenen,
zowel bij de dienst a1s bij het betrokken
miriisterie of gemeente, tevreden is over de
bereikte verzelfstandiging. Gaat het daarmee
ook allemaal vanzelfl De ervaring leert dat
zowel de verzelfstandigde dienst a1s de

betrokken 'moeder' heel r'vat tijd nodig heb-
ben om te wennen aan de nieuue situatie.
Overgangsperioden van meer dan vijf jaar
zijn eerder regel dan uitzondering. Hiervoor
geldt het gezegde: 'Het is makkeiijker
omgaan met de vijanden die men kent, dan
met de vrienden die men nog moet maken'.
Wat staft als een r erandering van juridische
status eindigt doorgaans a1s een totale veran-
dering van cultuur en stnrctuur. Daarbij
komt men a1le thema's op het gebied van
menselijke relaÍies en de eeuwige weerstand
tegen veranderins tegen.

Vanzelfsprekend noch vanzelf
Verzelfstandiging hlkt in de eerste helft van
de jaren neqenti,q r anzelfiprekend te zijn
geworden. maar het is nooit vanzelf gegaan.
Het eerste dLridelLtke teken dat ook de van-
zelÍ'sprekendheid er al s.as. is het Rekenka-
mer-rappon van 199-1 se\\'eest over zelfstan-
dige bestuursorgalren. \\'at or-er dit rapport
in cle herinnerinu is blipen hangen zijn de
l<ritischc -uclLriJcn 

,'\ cr dc rr ijze waarop van

departerr-rentale zLtde de r.erzelfstandigde
diensten \\'LrrdL'n airnge stuurd, of liever
gezegd. niet s rrrden aansestuurd. De publi-
catie r,-an het rapp.rn is. samen met het rap-
pon van de Cornmissie-Sint. het moment
ge$,eest dat rneri zori e1 politiek als ambtelijk
alert is gaan s'orden op de problernen die
met verzell\tandiging gepaarcl kunnen gaan.

Slecht nieuws
Een 'serieus' blad als Elsevier wrjdde niet zo
lang geleden zijn omslag aan het fenomeen
verzellstandiging. Dat is op zo'n manier
gebeurd dat de leiders van verzelfstandigde
diensten in feite werden neergezet als oncon-
troleerbare graaiers die bovenal bezig zijn
zichzelfte verrijken. Een oppervlakkige ken-
nisname van de CTSV-affaire heeft dat
beeld van Elsevier bevestigd. Zo wordt in de

media een negatief beeld over verzelfstandi-
ging neergezet dat nog allesbehalve is gecor-
rigeerd. En het is mogelijk dat er nog meer
slechl nieurvs op komst is.
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-\Iag er eigenlijk nog wel over verzelfstandiging geschreven

torclen? Is het niet passé, een thema dat z'n beste tijd heeft

gelntl'? Ja en nee: 'Verzelfstandiging is cloocl, lang leie het

v e rcl er zelJ.stanclig word en'. An d ers ge z:egd. verze lJitandiging

ctl.s trend is over haar hoogtepunt heen, maar zowel tnoeder

ttlt clochter moeten nog lerett hoe ze ,ol^'assein tn?t de net

terw-orven zelJstandigheid om moeten gaan. Dit overzichts=

artikel blikt terug op een schemerig verschiinsel en kijkÍ voor-

uit naar een verzelJitandigingsÍrend die, meer en meer, onder-

deel u,orclt van een aantal grotere bewegingen. Wot hliít is

een principiële discussie: Mogen er organisaties bestaan die

treklcen van overheid en markt in zich verenigen'.)

Peter Noordhoek N
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gericht op de burger
als klant? Als een

Het komend jaar zal de Algemene Reken-
kamer opnieuw met een onderzoek naat zelf-
standige diensten komen. Dit keer gaat het
echter niet om de aansturing van de dienst,
maar om de resultaten die ze behalen. Werkt
een verzelfstandigde we1 echt beter dan een
niet verzelfstandigde dienst? Is een verzelf-
slandigde dienst bijvoorbeeltl wel echt meer

Inmiddels zijn er teveel incidenten geweest
om Kamerleden nog probleemloos te laten
instemmen met welke verzelfstandiging dan
ook. A1s gevolg daarvan is er een principieel
debat gestart r.r'aarin het begrip verzelfstan-
diging langzaam verschiet van een positieve
naar een negatie\:e klankkleur. Hybride of,
zoals deze auteur het noemt. 'zwevende

belangrijkste financier blijft, altijd een span-
ning bestaan over de mate van zelfstandis-
heid. Voor een deel zal deze spanning íe
komende jaren de votm aannemen van een
piincipieel verschil van mening. De norm is:
je bent overheid of markt. maar niet van
allebei wat. De praktijk zal er echler uel
degel4k tussenin blijken te liggen. Een prak-

trezig
tr.1k die in eerste
instantie waarschijn-
lijk zal bestaan uit
gedetailleerde af-
spraken over te ver-
wachten resultaten
en budgetten. Moe-

der en dochter ztllenzo moeten wennen aan
hun nieuwe rollen als opdrachtgever en
opdrachtnemer. Zakelijke afspraken zullen
de bloedbanden moeten gaan veruangen, op
zoek naar een nieuw evenwicht.

Verzelfstandiging bestaat niet
Verzelfstandiging heeft in wezen nooit
bestaan. Het gaat uiteindelijk om een uitruil
van afhankelijkheden. Wat in overheidsland
steeds bedoeld is, is dat de afhankelijkheid
van de overheid wordt verruild voor die van
de markt. Een volledige uitruil blijkt echter
zelden mogelijk te zijn. Uit de manier
waarop verzelfstandiging haar beslag krijgt
zal moeten bli.jken ol het meer is dan alleen
een vormkwestie. Het positieve is in ieder
geval dat moeder en dochter zijn gaan
nadenken over wat nu hun eigenlijke taak is.
Hopehlk worden beiden er ouder en wijzer
bij.

Drs D.P. Noordhoek is directem. von
Northedge en ctls.fi.eelancer yerbonden aan
de Bauk.

organisatie inder-
daad meer dan vijf
jaar nodig heeft om
de noodzakelijke
omslag te maken,
dan is het niet meer dan realistisch om ervan
uit te gaan dat er bij de meeste diensten
(nog) geen substantieel betere dienstver-
lening te verwachten valt. De definitieve
doodsteek voor verzelÍitandiging?

Nieuwe begrippen
Een doodsteek? Nee. niet echt. Eerder een
achterhoedegevecht. Immers, de meeste ver-
zelfstandigingen zijn al achter de rug. De
echte vraag is: Za1 de verzelfstandiging u,or-
den teruggedraaid'! Zal de slinger van de
klok terugzwaaien, zoals in het vcrleden a1

zo vaak is gebeurd'/ Dat hangt van tr,r.ee din-
gen af. ln de eerste plaats van de verzelÍ-stan-
digde dienst zelf en de afspraken die m..n
weet te maken met het besturend orgaan. Die
diensten zijn over hct algcmeen keih:rc
bezig greep op hun eigen llror-e-ssen tr- kri.r-
gen. Daarbij is de burqer als klant centrlr-
komen te staan. Er is ook sprake \ ln een
openheid over behaalde resulrar.n diL- r!.r
voor kort ondenkbaar nas. Kualireirszrrrq.
hcronruerl. irrlegratic en .n1i,nluti.c;rr:l:
het zijn allcmaal begrippen drc Je;i.i,
inhoud van de verzellstandiginq aan hei
bepalen zijn. De greep die de dienst op her
eigen functioneren heeft, bepaalt ven'olgens
de speelruimte die rnen heeft in de afspraken
met depaftement of gemeente.

Een beetje zwanger?
In de tweede plaats hangt dit van de afloop
van de politieke discussie af. Dit voorjaar zei
het Kamerlid Hans Hillen her op een Avond
aan Zee ran de Baak nog eens heel duide-
lijk: "Je kunt niet een beetje zwanger zijn."
Hij, en andere Kamerleden met hem, stellen
dat het niet denkbaar is dat je als politicus
wel verantwoordelijk en dus aanspreekbaar
bent als het mis gaat met een verzelfstan-
digde dienst, maar dat je a1s het er op aan
komt je mond moet houden omdat een dienst
op afstand zouzijn gezet. Politiek primaat of
niet, zo werkt de politiek in ieder geval niet.
Op het moment dat de media bo1 staan van
een door een verzelfstandigde dienst veroor-
zaakt incident, is het zeker op de wat langere
termijn ondenkbaar dat een politicus zich er
níet mee zou bemoeien. Is er dan geen
begrip voor een nieuwè staatsrechtelijke
positie, of voor het feit dat een dienst niet
van de ene op de andere dag volledig zelf-
standig in de markt kan draaien? Nee, niet
echt. En vanuit de rationaliteit van de politi-
cus is dat terecht.

organisaties'. sorden steeds minder getoler-
eerd. Het nrana_qen r an onzekerheid zal bin-
nen r.erzell.standigde diensten tot een kunst
verher en mLrÈtÈn n orden.

'Incidents nill happen'
De belan,rrijkste opdracht voor het manage-
ment \ an een r erzelfstandigde dienst lijkt
dan rrok te zijn ont niet te betrokken te raken
bij het :oon incidenten waardoor de poli-
tiekc- r:rtionaliteit moet overheersen.,Inci-
rients ri iil happen'. Geen ku,aliteitssysteem
is zo gocd ol er doen zich incidenten voor.
Ttr.-h r;:.h cle ku'etsbaarheid voor dat soort
incidenten u'el degelijk te verminderen. En
de nteL'ste tijd gaat het gewoon goed. En
ztrlanc l.]ct gocd gaat, zal het ongemerkl
qcbeuren dat de positie van een zich veruelf-
srandigcnde djenst zich versterkt ten
ppzichte r.an de politieke en ambtelijke lci-
dins Zeker als de dienst een eigen positie
bij de burger als klant weet op te bouwen.
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Tussen de leiding van een verzelfstandigde
dic'nst en de leiding van de moeder-organisa-
tie zal er. zeker zolang die rnoeder <le

(àdvertentie)
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