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Publiek-private samenwerkingsvormen, verzelfstandiging dan wel privatisering 
van overheidsdiensten en bedrijfsgeoriënteerde ambtelijke organisatiestructuren 
- het zijn onderwerpen die vooral de laatste decennia in de vakpers breed zijn 
uitgemeten. Het publiek ondernemerschap kan in zekere zin als synthese van 
deze aandachtsvelden worden beschouwd. Wat maakt publiek ondernemerschap 
tot een interessante gedachte? Welke zijn de randvoorwaarden waaraan het 
publiek ondernemerschap dient te voldoen? In het onderstaande zullen deze en 
andere vragen mede aan de hand van een beschrijving van een niet alledaagse 
organisatiestructuur worden beantwoord.    
 
Publieke en private sector 
Onze samenleving kenmerkt zich onder meer door de aanwezigheid van een 
gescheiden publieke en private sector. Hoewel we in de publieke sector steeds vaker 
een organisatorische onderbouw zullen aantreffen die aan de private sector is 
ontleend, verschillen beide sectoren op essentiële onderdelen nog wezenlijk van 
elkaar. In tabel 1 zijn enkele relevante afwijkingen opgenomen.1 
 

Aandeelhouder

Aansturing

Doelstelling

Karakter

De samenleving als collectief Vrijwillige deelname;
onttrekking niet mogelijk. onttrekking mogelijk.

Zowel politieke als ambtelijke
inbreng. Niet altijd even 
duidelijk is waar het zwaarte- 
punt ligt. Dit kan zelfs per 
onderwerp verschillen.

Het ondernemingsbelang staat
voorop. Dit belang is gediend
met eenduidige leiding, hetgeen
meestal vertaling vindt in de 
formele en/of informele
organisatiestructuur.

Regulering van de samen-
leving. Kosten spelen vaak
een ondergeschikte rol.

Optimaliseren van bedrijfs-
resultaten. Produktiekosten zijn 
daarbij van essentieel belang.

Meestal monopolistisch. Meestal competitief.

Publieke sector Private sector

Afzetgebied In hoofdzaak beperkt tot het
eigen grondgebied.

In beginsel onbeperkt.

 
 

Tabel 1: Verschillen tussen de publieke en private sector 

                                                           
1De gegeven opsomming is dus geenszins limitatief. Er zijn veel meer verschillen zoals het al dan niet 
werken onder strakke uitvoeringsregels; het relatief omvangrijke assortiment van te leveren produkten 
bij de gemeentelijke overheid, ongeacht de omvang van de organisatie; het al dan niet aanwezig zijn 
van expansiemogelijkheden; de (on-)mogelijkheid van een faillissement etc.  
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Hoewel deze verschillen geen invloed hebben op de aanwezigheid van talenten in 
beide sectoren, ontbreekt in de monopolistische omgeving waarbinnen overheid 
voornamelijk opereert het meedogenloze, maar voor de bedrijfsevolutie uiterst 
effectieve toetsingskader: de markt. Hierdoor is het aantal indicatoren dat nodig is 
voor het signaleren van en het selecteren op ondernemerskwaliteiten beperkt. Dit 
gebrek wordt nog versterkt door het feit, dat de overheid voor een deel haar eigen 
vraag creëert waarbij de consument niet zelden tot afname wordt gedwongen. In dit 
opzicht heeft de traditionele overheidsorganisatie trekken van het systeem waarop de 
centraal geleide economie is gebaseerd. De bezwaren van zo’n systeem zijn evident - 
wat overigens niet wil zeggen, dat overheidsorganisaties in ondernemende zin altijd 
lager scoren dan particuliere ondernemingen. Er zijn heel wat voorbeelden van 
publieke diensten die zich op dat gebied kunnen meten met de betere bedrijven in de 
private sector.2 De duurzaamheid van een dergelijke topkwalificering kan echter 
nimmer worden gegarandeerd. Weliswaar geldt dit ook voor marktgestuurde 
ondernemingen, maar onder de mededingingscondities van de private sector zal de 
fakkel min of meer vanzelfsprekend door anderen worden overgenomen zodra de 
prestatie in relatieve zin afneemt. 
 
De conclusie die uit het vorenstaande mag worden getrokken is, dat de tucht van de 
markt een belangrijk argument vormt om waar mogelijk ook overheidsactiviteiten 
hieraan te onderwerpen. Anders gezegd, er is een goede reden om de omvang van het 
overheidsapparaat te beperken ten gunste van de private sector. Hierop wordt nog 
nader teruggekomen.   
 

Kernorganisatie 
Beperking van de omvang van het overheidsapparaat impliceert een terugtred tot 
kernactiviteiten. Zoals figuur 1 laat zien komen daarbij twee varianten in beeld:  
  
- Op de eerste plaats kunnen we denken aan 

versmalling van de organisatie waarbij 
taken worden afgestoten, casu quo volledig 
buiten de verantwoordelijkheid van de 
overheid worden gebracht.  

- De tweede variant heeft betrekking op 
verzelfstandigingsvormen van operationele 
diensten. Privatisering, meer in het 
bijzonder uitbesteding3 van taken waarbij 
de overheid voor de uitvoering en voor de 
resultaten aanspreekbaar blijft, is daarin de meest vergaande vorm. Op 
gemeentelijk niveau maar ook bij de andere bestuurslagen zijn hiervan voorbeelden 
te over: van aanleg van wegen tot verhaal en invordering van ten onrechte 
verleende bijstand. 

 

                                                           
2Een belangrijke prikkel die daarbij een rol kan spelen is de drijfveer van het eigen succes. Het heeft er 
alle schijn van, dat een dergelijke prikkel bijvoorbeeld in Tilburg wordt ervaren. Zie ook Drs. W.J.A. 
Dijkstra "Risico's van het Tilburgse model" in Openbaar Bestuur jrg 4 Nr. 10 (oktober 1994). 
3Waar in het vervolg over privatisering wordt gesproken wordt tenzij nadrukkelijk anders vermeld, 
uitbesteding onder blijvende bestuurlijke verantwoordelijkheid bedoeld. 

Strategisch

Tactisch

Operationeel

Kernorganisatie

Kernorganisatie

FIGUUR 1

variant 2

Variant 1

 



3 

Vanuit de inrichting van produktie bezien wijkt een werkwijze bij uitbesteding van 
taken nauwelijks af van datgene wat we aantreffen in grote concerns. Ook hier zijn de 
uiteenlopende bedrijfsactiviteiten ondergebracht in relatief zelfstandige business-
units. Het management van de business-unit is in daarbij veelal vrij in het doen en 
laten, dit voor zover wordt gehandeld binnen de kaders van het concernbeleid en de 
concernplanning. Afrekening vindt plaats op basis van het bereikte resultaat.  
De gelijkenis wordt duidelijk als we kijken naar het organigram, dat in figuur 2 is 
opgenomen. Het betreft een vereenvoudigde weergave de organisatiestructuur van 
Akzo-Nobel: aan de linker zijde is de managementstructuur gemarkeerd, aan de 
rechter zijde de organisatiestructuur. Op managementniveau kan de raad van bestuur 
worden vergeleken met de politiek-bestuurlijke organen van overheidslichamen waar 

de verantwoordelijkheid ligt voor de 
algemene beleidsvoering. Het group-
niveau waaronder verwante business-
units zijn verzameld, correspondeert 
met dat van de bestuurlijke 
portefeuillehouders ondersteund door 
de ambtelijke top van de 
desbetreffende sector. De business-
units zelf, komen in het voorbeeld 
overeen met de bij uitvoering van 
taken ingeschakelde externe 
organisaties. De laatste maken  in de 
overheidssituatie formeel weliswaar 

geen onderdeel uit van het concern, maar hebben daar wel een contractuele binding 
mee.  
Naast group-staven zijn in de Akzo-Nobel-organisatie ter bewaking van de eenheid 
van het concern en voor de nodige checks en balances, corporate beleidsstaven 
opgenomen voor enkele algemene beleidsterreinen zoals human resources en 
strategische planning. Deze staven zijn in de onderhavige vergelijking in zoverre 
relevant, dat hiermee juist het meest kenmerkende onderscheid wordt blootgelegd ten 
opzichte van uitbestedingssituaties. Bij uitbesteding zijn eenheid in bedrijfsvoering en 
hiërarchische verhoudingen niet aan de orde. Hiervoor in de plaats treden onder meer 
de controle op uitvoering van contractuele verplichtingen en de sanctie gelegen in de 
continuering van de relatie. 
 
Terugkomend op de gelijkenis kan worden opgemerkt dat in beide situaties vanuit de 
top op hoofdlijnen sturing aan voorbereiding en uitvoering van concernactiviteiten 
wordt gegeven. Ook de strategische beleidsvorming kan hieronder worden begrepen. 
Beschouwen we in variant 2 van de kernorganisatie (figuur 1) de overheid en de voor 
overheidsactiviteiten ingeschakelde private ondernemingen als één geheel, dan kan 
met recht worden gesproken van publiek ondernemerschap. Ondernemer is hier de 
overheid die met behulp van een klein maar flexibel apparaat in een bonte 
verzameling van joint venture-constructies een concern aanstuurt. De produktielaag 
van het concern wordt daarbij gevormd door gecontracteerde externe ondernemingen.  
 

Ontkoppeling  
We zijn daarmee toegekomen aan de kern van deze verhandeling. Zoals eerder 
aangekondigd zal verder worden stilgestaan bij de vragen: waarom privatiseren, wat 
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privatiseren, maar vooral ook hoe te privatiseren. We zullen zien, dat hierbij een 
volledige ontkoppeling van bestuur enerzijds en van beleidsontwikkeling, 
voorbereiding en uitvoering anderzijds mogelijk is.4 
 
Waarom privatiseren? 
Vooropgesteld moet worden, dat privatisering op zichzelf niet de panacee is voor alle 
politiek-bestuurlijke en organisatorische problemen waarmee de overheid te maken 
kan krijgen. Een kritische benadering is zeker op zijn plaats. Er zijn voldoende 
voorbeelden die een dergelijke opstelling blijken te rechtvaardigen. Vaak betreft het 
dan de privatisering van in wezen monopolistische activiteiten. Bekende voorbeelden 
zijn het loodswezen en de luchtverkeersbeveiliging waarvan de privatiseringsoperatie 
tot verhoging van kosten heeft geleid. 5 Afgezien van de vraag of het überhaupt 
verstandig is monopolistische activiteiten als zodanig in geprivatiseerde vorm onder te 
brengen bij één onderneming6 zou men er goed aan doen in dit soort situaties te 
onderzoeken of de bekritiseerde operatie onder de gegeven omstandigheden 
voldoende doordacht is voorbereid en uitgevoerd. In ieder geval dient er voor te 
worden gewaakt, dat voor de verdere praktijk het kind niet met het bekende badwater 
wordt weggegooid.  
 
Al eerder is min of meer aangegeven dat van mededingingscondities prikkels uitgaan 
die de ondernemerszin stimuleren. Deze dwingen een organisatie er immers toe alert 
te blijven ten aanzien van de marktontwikkelingen en zullen in de meeste gevallen 
leiden tot behoud of verhoging van de graad van flexibiliteit en doelmatigheid. Er zijn 
echter meer redenen waarom privatisering van overheidstaken, ondanks incidenteel 
tegenvallende resultaten, valt te overwegen. In tabel 1 waarin de significante 
verschillen tussen de publieke en private sector werden weergegeven, zagen we reeds 
dat we in de aansturing van overheidsorganisaties te maken hebben met zowel een 
politieke als een ambtelijke inbreng. Inherent daaraan zijn onduidelijkheden in de 
gezagsverhoudingen. Bestuurlijke interventies met betrekking tot de ambtelijke 
leiding verstoren daarbij niet zelden de procesgangen en kunnen leiden tot 
onevenwichtige prioriteitenstelling. Uiteindelijk wordt zodoende ook het bestuurlijke 
apparaat zelf meer dan noodzakelijk belast. Het moge duidelijk zijn, dat deze 
constructie de slagvaardigheid van de organisatie als geheel niet ten goede komt. 
Vanzelfsprekend kan met goede onderlinge afspraken een belangrijk deel van de 
geschetste problematiek worden vermeden, echter in de praktijk pakt dit meestal 
anders uit. Dit heeft alles te maken heeft met de kwaliteit van de toevallige bestuurder, 
met politieke verantwoordelijkheden en met de hete adem van een niet steeds 
berekenbare achterban. Erkenning van dit probleem is één van de vereisten voor 
evenwichtige besluitvorming ten aanzien van het privatiseringsvraagstuk. In 

                                                           
4Zie ook onder meer H.P.M. Swinkels “De geprivatiseerde gemeente” in Openbaar Bestuur jrg. 4 nr. 
6/7  juni 1994, en het interview van Tom-Jan Meeus met de Tilburgse hoogleraar P.Frissen ”Waarom 
zou je de ontwikkeling van beleid niet privatiseren” in NRC d.d. 30-11-1994. 
5Hier was sprake van verzelfstandigingsoperaties. Bij verzelfstandiging blijft de dienst als zodanig 
intact, maar de oorspronkelijke politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid daarover wordt op enigerlei 
wijze ingeperkt. In de beschreven kerntakenbenadering komt de verzelfstandiging in de twee 
voorbeelden neer op variant 2. Zie ook de desbetreffende rapportages van de rekenkamer 1989 resp. 
1994 
6 Hoe dat anders kan blijkt uit de organisatie van de CAI Alblasserdam hierna beschreven onder hoe te 
privatiseren. 
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uitbestedingssituaties is in geen geval discussie mogelijk over hiërarchische 
verhoudingen tussen bestuurders enerzijds en het management van de ingeschakelde 
bedrijven en de produktiemedewerkers daarvan anderzijds. De kans op storingen in 
het produktieproces zoals hierboven omschreven is daarmee geëlimineerd. 
 
Voor de lagere overheid speelt daarnaast de schaalproblematiek. Zo kent elke 
activiteit een eigen schaaloptimum dat lang niet altijd samenvalt met de gemeente-,  
regio- of provinciegrens. Vooral in kleine maar ook nog in de wat grotere gemeenten 
is het daarenboven niet mogelijk voor de veelheid van specialistische taakstellingen 
even zoveel gekwalificeerde medewerkers in dienst te nemen. Dit probleem speelt 
voornamelijk bij uitvoeringstaken maar kan ook de beleidsontwikkeling omvatten. 
Het roeien met de riemen die men heeft is dan inherent aan het doen van 
kwaliteitsconcessies. De geschetste schaalproblemen worden bij privatisering voor 
een belangrijk deel ondervangen. Particuliere ondernemingen die voor de begeleiding 
van beleidsontwikkeling of voor de uitvoering worden ingeschakeld zijn niet 
gebonden aan vaste werkgebieden. Door marktwerking zullen zij uitgroeien tot de 
voor de desbetreffende activiteit meest passende schaal. 
 
De geschetste en vele daarvan af te leiden voordelen zullen de balans al snel doen 
doorslaan ten gunste van privatiseringsvormen, temeer daar voor elk steekhoudend 
argument gericht tegen privatisering wel een regeling valt te treffen. De kunst is 
evenwel de voetangels en klemmen reeds in de voorbereidingsfase te ontdekken.  
  
Wat privatiseren? 
Thans is de vraag aan de orde wat kan 
worden geprivatiseerd. Hiervoor kijken 
we eerst naar de traditionele 
gemeentelijke organisatie zoals 
weergegeven in figuur 3. Grofweg 
gezegd treffen we daar de drie bekende 
niveaus aan, het strategische niveau 
waarop met name de bestuurlijke 
organisatie functioneert, ondersteund 
door de ambtelijke top; vervolgens het tactische niveau, eveneens bestaande uit de 
ambtelijke top, naast de ondersteunende staven en het middenmanagement; en ten 
slotte het operationele niveau, zeg maar ‘de werkvloer’ waar we de uitvoerende 
ambtenaren aantreffen. Het kerntakenvraagstuk ten aanzien van al dan niet gewenste 
overheidsinvloeden - ofwel hoe breed of hoe smal dient het takenpakket van de 
gemeente te zijn? - blijft hier verder onbesproken. Behandeld wordt de 
organisatorische vraag, de tweede variant in de hierboven gegeven 
kerntakenbenadering (figuur 1). Welk organisatorische laag of lagen moeten in dit 
verband noodzakelijkerwijs door de overheid zelf worden ingevuld? 
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Om te beginnen kan worden opgemerkt, dat de overheid er louter en alleen is voor de 
burger, meer in het algemeen voor het reguleren van de samenleving7. Aansluitend 
hierop kan worden gesteld dat we ervan uit mogen gaan dat in de verzorgingsstaat 
zoals wij die kennen de burger van de overheid een bepaalde inspanning verwacht, en 
ook mag verwachten, zodat de verzorgingselementen en alles wat daarmee 
samenhangt met inachtneming van bepaalde kwaliteitsnormen en -waarborgen tot 
stand komen. Onder dié voorwaarde heeft de burger er geen belang bij, dat de 
overheid ook de uitvoering zelf nog eens ter hand neemt. Vanuit deze benadering is er 
dus in principe geen beletsel alle operationele diensten onder te brengen bij de private 
sector. De vraagstelling waar het tactische niveau, zeg maar de schakel tussen de 
besluitvormers en de operationele diensten, moet worden ondergebracht is - voor 
zover bedoelde kwaliteitsvoorwaarde in acht wordt genomen - voor de burger al 
evenmin interessant. Ook met dit niveau kan dus zeer pragmatisch worden omgegaan. 
 
De conclusie die uit deze beantwoording kan worden getrokken is dat in beginsel 
uitsluitend het voor de gemeenschap op resultaten aanspreekbare organisatie-
onderdeel, in casu het verantwoordelijke bestuur, met de overheid moeten worden 
geïdentificeerd. Indien de ondersteuning bij beleidsontwikkeling, de volledige 
voorbereiding en de uitvoering van operationele activiteiten buiten het 
overheidsapparaat worden geplaatst, dan kan zodoende worden volstaan met een zeer 
bescheiden ambtelijk apparaat of wellicht met een politiek secretariaat. 
  
Hoe privatiseren? 
Hiermee zijn we beland bij de derde en laatste vraag: hoe te privatiseren ofwel hoe 
organiseren we de uitbesteding van werkzaamheden?  
 
Voorbereiding 
Uitbesteding van taken vergt vooreerst een grondige voorbereiding. Allereerst is een 
goed inzicht in procesgangen en bestaande kostenstructuren vereist. Veel 
overheidsprodukten zijn samengesteld uit diverse deelprodukten die als het ware in 
één procesgang worden vervaardigd. Zo kan het zijn dat in samenhang met, maar 
voorafgaand aan een bouwvergunning een herziening van een bestemmingsplan is 
vereist en/of dat een procedure in het kader van de Wet Milieubeheer dient te worden 
gevolgd. Na afgifte van de vergunning(en) dient vervolgens te worden nagegaan of in 
de uitvoering aan alle voorschriften wordt voldaan. Deze omschrijving omvat slechts 
een sterk vereenvoudigde weergave van een in praktijk veel complexer proces waarbij 
de achtergrond van de in het totale produktieproces betrokken disciplines - 
stedebouwkundigen, bouw- en milieutechnische, alsmede juridisch-administratieve 
medewerkers - van uiteenlopende aard is. Voor de beoordeling van de vraag welk 
                                                           
7 Voor Jean Jacques Rousseau (1712-1778) berustte de legitimatie van het gezag op een machtiging van 
het volk, dat uit vrije wil een maatschappelijk verdrag gesloten heeft.  
In de leer van de staatssoevereiniteit (19e eeuw) wordt de staat gezien als hoogste organisatievorm van 
de menselijke samenleving (bestaande uit burgers!). Hieraan kan de staat zelf zijn gezag ontlenen. 
Volgens de later ontwikkelde leer van de rechtssoevereiniteit wordt de basis van het staatsgezag 
ontleend aan het rechtsbewustzijn van de burgers. Immers ook de staat dient aan het recht te zijn 
onderworpen. Uit deze verschillende benaderingen kan worden opgemaakt dat in de westerse beleving 
de staat op enigerlei wijze steunt op het collectief van de burgers..., burgers die diezelfde staat inroepen 
om voor hun “collectieve” belangen op te komen; om leiding, zo niet richting te geven aan de 
organisatie van de samenleving en om de handhaving van hun individuele rechten te bewaken. 
Het reguleren van de samenleving ligt zo bezien in het verlengde van het “er zijn voor de burgers”. 
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onderdeel of welke onderdelen in een dergelijke procesgang zonder noemenswaardige 
problemen afzonderlijk kunnen worden uitbesteed, dient de totale procesgang en 
vooral de relatie tussen de deelprocessen goed in beeld te zijn gebracht. Bij 
afzonderlijke uitbesteding van de vervaardiging van een deelprodukt binnen de 
procesgang  moet een naadloze aansluiting van de alsdan gescheiden fracties 
verzekerd zijn. Uiteraard dient inzicht te bestaan in de kostenstructuur vóór de 
uitbesteding, ten einde de financiële consequenties van de uitbesteding te kunnen 
inschatten en nadien te kunnen beoordelen. 
Aan elke uitbesteding zijn op de tweede plaats kosten en risico’s verbonden. Het gaat 
hierbij niet alleen over de kosten van de daadwerkelijke produktie, maar ook over 
onder meer de kosten van voorbereiding van de uitbesteding, de kosten van eventuele 
begeleiding van, en afstemmingen binnen het produktieproces, de kosten van 
beoordeling van het geleverde (deel-)produkt, de kosten van monitoring, mogelijk 
kosten van fiscale aard (BTW), en mogelijke desintegratiekosten binnen het eigen 
apparaat. Afhankelijk van de aard van het te leveren produkt mogen de  risico’s van 
uitbesteding zeker niet worden onderschat. In een contract kan op het eerste gezicht 
alles goed geregeld zijn maar een contactpartner die het in de uitvoering laat afweten 
kan grote materiële en immateriële schade berokkenen. Het afdekken van dergelijke 
(materiële) risico’s brengt uiteraard ook kosten met zich mee. 
Ten derde zal een inschatting moeten worden gemaakt welke de effecten bij 
uitbesteding zijn op de interne en externe dienstverlening van de eigen organisatie, en 
wellicht op de verhoudingen met reeds eerder ingeschakelde private ondernemingen.  
Uitbesteding van taakonderdelen is vergelijkbaar met een reorganisatie van het eigen 
apparaat Effecten met betrekking tot de interne en externe dienstverlening zijn 
daaraan inherent: er ontstaan immers nieuwe produktie- en communicatielijnen. Niet 
uitgesloten is, dat deze wijzigingen ook een ander kostenpatroon te zien zullen geven. 
Ten vierde moet een oordeel moet worden gevormd over de kwaliteit en capaciteit van 
potentiële contractpartners. Zeker bij risicovolle uitbestedingen is het 
aanbevelenswaardig zo nodig nadere inlichtingen in te winnen omtrent ondermeer de 
solvabiliteit, de omzet en het betalingsgedrag van potentiële contractpartners, naast 
het opvragen van referenties. Gegevens als deze kunnen een niet onbelangrijke 
bijdrage leveren aan een verantwoorde ‘partnerkeuze’. Er bestaan gespecialiseerde 
bedrijven, die zich met het verzamelen en verstrekken van dergelijke informatie bezig 
houden. 
Verder moet worden voorkomen dat in de private sector blijvende of mogelijk 
toekomstige monopolieposities worden gecreëerd of iets dat daarop lijkt, en waarbij 
afhankelijkheid van één enkele marktpartij ontstaat. Met uitbesteding aan een 
monopolist vervalt een belangrijk deel van de voordelen die aan het onderbrengen van 
uitvoeringsactiviteiten bij de private sector zijn verbonden. 
Ten slotte zal een doortimmerd contract moeten worden opgesteld waarin de 
uitbestede belangen met waarborgen zijn omgeven en waarin de risico's binnen 
redelijke grenzen zijn afgedekt. Bankgaranties of verzekeringsconstructies anderszins 
mogen daarbij niet worden vergeten, zeker niet indien de solvabiliteit van de 
contractpartner gerelateerd aan de risico’s die in redelijkheid bij hem of haar zouden 
kunnen worden neergelegd, ontoereikend is of zou kunnen zijn. 
   
Een goede voorbereiding vormt de basis vormt voor het welslagen van de 
privatiseringsoperatie. Deze taak dient dan ook te worden opgedragen aan een ge-
kwalificeerd apparaat. Bij gemeenten zou dit een eigen dienst of projectgroep kunnen 
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zijn. Het vereiste specialisme voor elk deelaspect van de privatiseringsoperatie zal 
echter slechts in uitzonderingsgevallen in de volle breedte aanwezig zijn. Indien men 
ondanks het ontbreken van elementen van het vereiste specialisme de volledige 
voorbereiding van de privatiseringsoperatie in eigen beheer wil behartigen, dan 
betekent dit ook hier, dat kwaliteitsconcessies worden gedaan. In de uitvoering zou 
dan wel eens kunnen blijken dat deze concessies uitermate kostbaar zijn. De 
belangen van contractpartijen lopen immers nooit parallel.8 In uitbestedingssituaties 
staat aan overheidszijde het streven naar een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding 
voorop; de private partij streeft naar optimalisering van bedrijfsresultaten. Niet dat 
dit laatste per definitie inhoudt dat de particuliere ondernemer er niets aan gelegen is 
om een  goede kwaliteit te leveren voor een acceptabele prijs, maar de meest solide 
basis daarvoor wordt in eerste aanleg gevormd bij de contractbesprekingen en 
neergelegd in het contract zelf. Beoordeling van de resultaten door de opdrachtgever 
en continuïteitsoverwegingen in brede zin bij de gecontracteerde onderneming 
moeten vervolgens de garantie vormen voor correcte uitvoering van hetgeen is 
overeengekomen. 
 

Organisatiestructuur 
In sommige opzichten wel toegepast maar 
als gestandaardiseerde 
organisatiestructuur in de publieke sector 
relatief onbekend is het model 
weergegeven in figuur 4. Evenals in het 
model weergegeven in figuur 3 wordt 
hier uitgegaan van een in sectoren 
opgesplitste (gemeentelijke) organisatie 
waarvan slechts de sectortop en wellicht 
enkele ondersteunende 
secretariaatsmedewerkers deel uitmaken 
van een bestuursondersteunende, zo u 

wilt ambtelijke dienst. Deze top draagt in het model de verantwoordelijkheid voor de 
beleidsvoorbereiding, de informatievoorziening, de uitvoering van de 
bestuursbesluiten, de intersectorale coördinatie en, voor zover implementatie aan 
particuliere organisaties wordt opgedragen, voor de contractvoorbereiding en de uit-
voering daarvan. De leden van deze top vormen samen met de politieke 
vertegenwoordigers de feitelijke concernleiding, in welke rol zij worden ondersteund 
door externe met staffuncties belaste organisaties of instellingen. Bij deze 
ondersteunende organisaties treffen we de specialisten aan, die bij voorkeur 
onafhankelijk van de operationele bedrijven adviseren en waaraan eventueel ook de 
directievoerende taken kunnen worden toebedacht. Staf- of directiefuncties als deze 
krijgen in de praktijk van uitbesteding vaak onvoldoende of in het geheel geen 
aandacht. Het risico van gebrekkige uitonderhandeling met uitvoerende bedrijven en 
in een later stadium van onvoldoende procesbegeleiding en produktbeoordeling is in 
die gevallen vrij groot.  
 

                                                           
8Kosten die voortvloeien uit deze belangentegenstelling worden ook wel “transactiekosten” genoemd. 
Zie ook R.H. Coase, “The Nature of the firm” in Economica, jrg. 4 1937   
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Het hier beschreven model werd (enkele praktische bijstellingen daargelaten) onder 
meer ontleend aan de organisatie rondom de aanleg en de latere exploitatie van een 
gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting.9 Aangetekend hierbij wordt, dat het 
aanbod van signaal aan abonnees in wezen vanuit een monopoliepositie plaatsvindt. 
Aanleg, preventief en correctief onderhoud, administratie en de staffuncties annex 
directievoering werden evenwel uitbesteed aan verschillende bedrijven. Beschouwen 
we de gemeentelijke overheid in dit geval niet als exploitant maar als intermediair 
tussen de kabelabonnees enerzijds en de bedrijven die in de gegeven praktijksituatie 
voor elk onderdeel afzonderlijk hun diensten in concurrentie aanboden anderzijds, 
dan kan zonder meer worden gesteld, dat feitelijk het monopolistische karakter van 
deze onderneming door de modulaire opbouw werd doorbroken.  
Saillant gegeven is voorts, dat de gekozen werkwijze garant stond voor een zeer 
inzichtelijke en controleerbare bedrijfsvoering. De abonnementstarieven, die 
uiteraard een direct gevolg zijn van de exploitatiekosten, lagen gemiddeld 20% lager 
dan die van gelijksoortige bedrijven in de directe omgeving. Een zelfde verschil 
bestond ten opzichte van de indicaties die werden verkregen uit een eerdere opzet 
waarbij volledige privatisering (afstoting) nog het uitgangspunt vormde. 
 
Monitoring 
Een beperking die in het geschetste model van figuur 4 schuilt is dat het uitgaat van 
een vrij statisch produktieproces. Signalen vanuit het operationele niveau die de crea-
tiviteit op het strategische niveau, in casu bij de publieke ondernemers zouden moeten 
prikkelen, zullen zonder bijzondere maatregelen door de volledige zelfstandigheid van 
de produktie-eenheden minder snel of mogelijk in het geheel niet op dat niveau door-
komen. Ten dele kan dit probleem worden ondervangen door passende instructies 
voor de staf- dan wel directievoerende organisaties en hierop toegeschreven contract-
voorwaarden. Maatwerk dus. Regelmatige doorlichting van het concern en enquêtes 
kunnen de geschetste beperking zelfs vrijwel geheel opheffen.   
 
Samenvatting en conclusie 
Er wordt reeds een aantal jaren aandacht besteed aan een meer bedrijfsgeoriënteerde 
visie op overheidsorganisaties. De typering van de ambtenaar als publiek ondernemer 
moet in dat licht worden bezien. Natuurlijk is er alles voor te zeggen binnen 
ambtelijke diensten toepassing te geven aan bedrijfsmethoden die zijn ontleend aan de 
private sector en die de doelmatigheid in positieve zin beïnvloeden. Daarbij dient 
echter terughoudendheid te worden betracht bij het aangaan van ondernemersrisico's. 
Basis voor dit oordeel is gelegen in de karakteristieken en de primaire doelstelling van 
de overheidsorganisaties in het algemeen, die ook in een look like structuur op 
fundamentele onderdelen afwijken van private ondernemingen. Ondernemerschap in 
de ware betekenis is gebonden aan het werken voor eigen rekening en risico of in 
ieder geval voor rekening en risico van de onderneming die men vertegenwoordigt. 
Bij het overheidsbedrijf wordt de uiteindelijke rekening gepresenteerd aan de 
samenleving. Dit schept bijzondere verplichtingen voor wat betreft de zorgvuldigheid. 
Hierin past bijvoorbeeld niet het aangaan van risico's die op enigerlei wijze ook aan 
commerciële activiteiten zijn verbonden, ondanks de daarmee in praktijk bereikte 
successen. Hierbij moet immers ook worden bedacht, dat een mogelijk succes bij de 
                                                           
9Het betrof hier de CAI in de gemeente Alblasserdam die eind jaren tachtig werd overgenomen van een 
particuliere exploitant en daarna voor een belangrijk deel werd vernieuwd.  
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een geen garantie inhoudt voor een zelfde succes bij de ander. Bovendien moet er 
rekening mee worden gehouden, dat een mogelijke successpiraal vroeg of laat in 
omgekeerde richting kan draaien. De daarbij behorende ombuigingsoperaties roepen 
weerstanden op en hebben steeds een vertraagde doorwerking.  
   
Als we spreken over perspectieven voor publiek ondernemerschap met een 
meerwaarde ten opzichte van het traditionele overheidsondernemen, dan zullen 
denkbare ondernemersrisico's waar dat mogelijk is uit de publieke sector moeten 
worden gelicht. Alleen dan kan aan de randvoorwaarde voor een verantwoorde inzet 
van maatschappelijke middelen worden voldaan. Het model dat in dit artikel is 
geschetst: een brede onderneming in een publiek-private samenwerkingsvorm, biedt 
hiervoor een handvat. 
 
 
Hoofdstuk 8 uit het boek: De ambtenaar als Publiek ondernemer. 1995. 
ISBN 90 6283 990 8; uitgever Coutinho. 
 


