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Woord vooraf 

In de afrondingsfase van een proefschrift is de verleiding groot om het gehele 
proces van promoveren onder de loep te nemen. Ook ik kan deze verleiding niet 
weerstaan. 
Terugkijkend beschouw ik de totstandkoming van dit proefschrift als het resul
taat van een min of meer natuurlijk proces, behorend bij de functie van universi
tair docent in de bedrijfskunde. Het 'natuurlijke' karakter maakt het moeilijk om 
de (door velen gestelde) vraag naar de duur van dit onderzoekstraject te beant
woorden. Voor mijn gevoel werk ik aan dit onderwerp vanaf het moment van in
diensttreding bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven in 1985, meer of minder expliciet. Wat mij betreft is dit promotiepro
ces dan ook niet goed te meten in de tijd; wel in gebeurtenissen. Enkele van die 
gebeurtenissen wil ik hier memoreren. In de eerste plaats was er mijn besluit 
om vanuit het hoger beroepsonderwijs de stap te maken naar het wetenschap
pelijk onderwijs. Zonder deze stap was de mogelijkheid tot promoveren onge
twijfeld niet scherp op mijn netvlies verschenen. In de tweede plaats zijn er de 
vele stimulerende contacten met mijn eerste promotor, Prof. Dr. J.A.M. 
Theeuwes. Hij zette mij al heel snel op het spoor van 'managerial budgeting', 
gaf mij de kans om vele blunders te maken zonder daar op welke wijze dan ook 
negatieve beeldvorming aan te verbinden, leverde een belangrijke bijdrage aan 
de verbetering van mijn schrijfvaardigheid en gaf mij volledige vrijheid bij het 
uitvoeren van het onderzoek. De vele inhoudelijke discussies met hem hebben 
duidelijke sporen in dit proefschrift nagelaten. In de derde plaats zijn er vele 
momenten geweest, waarin ik mij met praktijksituaties geconfronteerd wist. In 
dit opzicht zijn afstudeerprojecten in de praktijk niet alleen van groot nut voor 
studenten, maar ook voor hun begeleiders. De contacten met de praktijk bevor
deren de formulering van praktisch relevante onderzoeksvragen en een integra
tie van theorie en praktijk. In de vierde plaats zijn er de colleges aan studenten. 
Het is mij regelmatig overkomen, dat ik bij de voorbereiding op en bij het geven 
van colleges op ideeën kwam, die voor het verdere verloop van dit onderzoek 
van waarde bleken te zijn. Onderwijs en onderzoek blijken inderdaad hand in 
hand te gaan. Sterker, in mijn geval is het onderwijs de belangrijkste voedings
bodem geweest voor de uitvoering van dit onderzoek. 
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Er zijn zeker ook momenten geweest, waarop ik heel dicht bij een besluit stond 
om dit promotieonderzoek voortijdig af te breken. Op dergelijke momenten 
deed het mij goed te ervaren, dat vele mensen een onvoorwaardelijk vertrou
wen hadden (en hebben) in mijn mogelijkheden en in het resultaat van mijn in
spanningen. Twee mensen wil ik in dit verband met name noemen. In de eerste 
plaats is er mijn echtgenote, Riny, die mij op de meest moeilijke momenten tel
kens (soms met harde hand) weer wist te overtuigen om door te gaan. In de 
tweede plaats is er mijn collega en vriend drs H.J.G. Geerkens, die mij op zijn 
bekende relativerende wijze regelmatig tot de orde riep. 

Vooral in het laatste jaar, waarin ik aan dit onderzoek werkte, heb ik kunnen pro
fiteren van de ondersteuning en de inzichten van mijn tweede promotor, Prof. 
Dr. T.L.C.M. Groot, en mijn co-promotor, Dr. F.M. van Eijnatten. Met Prof. Groot 
had ik onder andere een belangrijke en lange discussie tijdens een congres van 
de Europaan Accounting Association. Terugkijkend hebben de discussies met 
hem vooral belangrijke input geleverd voor de plaats van de praktische compo
nent en voor de betekenis van de economische organisatietheorie. Met Dr. Van 
Eijnatten heb ik zeer regelmatig overleg gevoerd. Ik vraag mij in alle ernst af, of 
er in methodologische zin een talentvoller begeleider bestaat dan hij. Elke keer 
weer verraste hij mij met nieuwe bruikbare suggesties. Hij heeft bovendien een 
wezenlijke bijdrage geleverd als procesbegeleider. Daarbij toonde hij een 
scherp inzicht in de werking van creatieve processen. 

Vruchtbare inzichten en vele herinnneringen aan plezierige momenten ontleen 
ik aan de samenwerking met Dr. J.A. Keizer van de vakgroep Organisatiekunde. 
Met hem heb ik onderzoek gedaan bij de Rijksuniversiteit Leiden. Bovendien 
heb ik hem regelmatig kleine en grote dilemma's uit mijn onderzoekswerk voor
gelegd. Er zijn een paar momenten geweest, dat zijn reacties mij sprongen 

vooruit hielpen. 
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Veel dank ben ik voorts verschuldigd aan gesprekspartners uit de praktijk. In het 
bijzonder wil ik hier degenen noemen die een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de totstandkoming van de gevalstudies. Bij de Rijksuniversiteit te Leiden zijn 
dat de heren P.J. de Winter, D.W.G. Mars en mr. drs A.R van Kampen; in laatst
genoemde persoon dank ik tevens alle overige leden van de Dienstcommissie 
van het Bureau van de Universiteit. Bij BV IPL zijn dat in het bijzonder Ir. J.J.M. 
Braaten H. Douven; bij DSM Chemieals & Fertilizers is dat de heer H.P. Verweij. 
Bij CAB-Voertuigtechniek heb ik veel informatie ontleend aan gesprekken met 
ing. J. Hofman en de heer J. Tim. 

De hoogleraren Prof. Dr. H.W.C. van der Hart en Prof. Dr. Ir. J.E. van Aken dank 
ik voor hun waardevolle suggesties. 

Onmisbaar voor de totstandkoming van dit boek was mevr. J.F. Weezen berg; zij 
zorgde voor de eindopmaak. 

Veel mensen doe ik nu onrecht door ze hier niet met name te noemen, zoals 
vele collega's van de vakgroep Bedrijfseconomie en Marketing die mij inhoude
lijk en moreel ondersteunden bij dit werk. Het is echter onmogelijk om iedereen 
die een steentje heeft bijgedragen met name te noemen. Daarvoor is hun aantal 
te groot. 

Het werken aan een proefschrift heeft een enigszins verslavend karakter. 
Ongetwijfeld zullen zich in de komende periode dus enige ontwenningsver
schijnselen voordoen. Ik hoop die periode zo kort mogelijk te houden. 

Ed Vosselman 
maart 1995 
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1 Ontwerp van ~management control'
systemen: context, probleemstelling 
en methodologie 

1.1 Algemene inleiding 

Deze studie heeft het ontwerpproces van 'management control'-systemen als 
onderwerp. Ter nadere aanduiding van de aard van het 'management control'
vraagstuk geven we een tweetal voorbeelden. Het eerste voorbeeld is uit de in
dustrie. De Raad van Bestuur van een groot concern in de electronica ziet zich 
geconfronteerd met toenemende globale concurrentie, veranderende technolo
gie, snelle veranderingen in klantenwensen en hoge vermogenskosten. In der
gelijke omstandigheden is het van groot belang, dat fabrieksdirecteuren lever
tijd, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid goed in balans houden met de 
beschikbare produktiecapaciteit en de voorraadpolitiek. De Raad van Bestuur 
staat nu voor de vraag, hoe de fabrieksdirecteuren gestimuleerd kunnen wor
den om de juiste (economisch verantwoorde) beslissingen te nemen. Deze 
vraag ligt in het hart van de 'management control'-problematiek. 
Een tweede voorbeeld is uit de 'non profit'-sector. Het College van Bestuur van 
een universiteit of hogeschool staat voor de vraag, hoe met een verantwoorde 
inzet van middelen en binnen een redelijke termijn kwalitatief goed onderwijs 
kan worden gegeven. Het zal behoefte hebben aan instrumenten waarmee de 
leiding van de diverse faculteiten en studierichtingen kan worden gestimuleerd 
de prestaties in het onderwijsproces te verbeteren. Kortom, aan een instrumen
tarium waarmee de 'management control'-functie kan worden uitgeoefend. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat 'management control'-systemen aan
sluiten bij delegatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Primair beogen zij beïnvloeding van het gedrag van managers; indirect beogen 
zij bevordering van doeltreffendheid en doelmatigheid bij de uitvoering van be
drijfsactiviteiten op de 'werkvloer'. Concreet kunnen 'management control'-sys
temen bestaan uit 'standard oparating procedures', goedkeuringsregelingen, 
periodieke managementrapportages, budgetten, resultatenrekeningen en der
gelijke. In veel gevallen speelt bedrijfseconomische informatie over kosten, op
brengsten, gelduitgavenen/of geldontvangsten een rol in het 'management 
control' -systeem. 
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Ontwerpen van 'management control'-systemen kan op zichzelf worden opge
vat als een bedrijfskundige activiteit. Een 'management control'-systeem is im
mers een besturingssysteem, gericht op het oplossen van besturingsvragen. 
Juist besturingsvraagstukken in organisaties zijn bij uitstek het domein van de 
bedrijfskunde. In het ontwerpproces van 'management control'-systemen zal de 
bedrijfskundig ontwerper regelmatig voor keuzevraagstukken komen te staan 
met een economisch aspect. In de in deze studie beschouwde praktijkgevallen 
wordt kennelijk grote waarde gehecht aan een economisch verantwoorde in
richting van zowel de uitvoering als de besturing van activiteiten (hoofdstuk 2). 
Sterker, economische overwegingen vormen zelfs de belangrijkste aanleiding 
om tot herontwerp van 'management control'-systemen over te gaan. 

Dit onderzoek past in een bepaalde wetenschappelijke en organisatorische con
text. Voor een juiste interpretatie van de plaats en betekenis van het onderzoek 
is een beschrijving van enkele hoofdlijnen uit die context van belang. Achter
eenvolgens komen aan de orde: 

de verhouding tussen de praktijk, de bedrijfskunde en de (bedrijfs)econo

mie; 
de gebrekkige aansluiting in de praktijk tussen bedrijfseconomische infor
matievoorziening en besturing; 
de mogelijke betekenis van economische theorie voor het ontwerp van 
'management control'-systemen; 
ecconomische rechtvaardiging van de inrichting van 'management con
trol'-systemen; 
ontwikkelingen in bedrijfskundige methodologie. 

Praktijk, bedrijfskunde en (bedrijfs)economie. 
In 1987 hield Theeuwes zijn inaugurele rede aan de Faculteit Bedrijfskunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn rede pleitte hij voor de ontwik-ke
ling van een bedrijfskundige bedrijfseconomie. Hieronder verstaat hij een be
drijfs-economie die "slechts door een regelmatige samenwerking in multi-dis
ciplinair samengestelde teams tot ontwikkeling (kan) komen" (Theeuwes, 1987 
a, p. 12). Deze samenwerking staat op haar beurt in dienst van een analyse en 
beantwoording van bestuurlijke vraagstellingen. 
Dit pleidooi is voor de ontwikkeling van deze studie van veel betekenis geweest. 
Met name vormt het de basis voor het inzicht, dat niet alleen inhoudelijke as
pect-theorieën, maar ook modellen ter beschrijving van de organisatorische 
context en theorieën over besturing noodzakelijke ingrediënten vormen voor 
bedrijfskundig onderzoek. In figuur 1.1 wordt de relatie tussen praktijk, bedrijfs
kunde en aspectdisciplines schematisch weergegeven (zie figuur 1.1 ): 
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Figuur 1.1: praktijk, bedrijfskunde en pijlerdisciplines (naar Vosselman, 1993) 

Uit figuur 1.1 bljjkt, dat de bedrijfskunde wordt beschouwd als intermediair tus
sen besturingsvragen in de praktijk en diverse disciplines, die de pijlers van de 
bedrijfskunde vormen. Deze pijlerdisciplines hebben elk hun eigen kenobject, 
dat wil zeggen beschouwen de verschijnselen in de werkelijkheid elk vanuit een 
bepaalde invalshoek. Bij de bedrijfskunde ontbreekt een eenduidig kenobject. 
Deze laatste discipline wordt gekend door even zovele mogelijke kenobjecten 
als er pijlerdisciplines zijn. Bedrijfskunde rust op deze pijlers. Zij poogt de in de 
pijlerdisciplines vergaarde kennis toe te passen bij de verklaring van verschijn
selen die zich in praktijksituaties voordoen of bij het ontwerp van voortbren
gingssystemen, besturingssystemen en/of informatie-systemen. 
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De specialisatie van bedrijfskunde is de ontwikkeling van (in beginsel inhouds
loze) beschrijvingsmodellen en ontwerpmodellen van en voor praktijk-situaties, 
alsmede de ontwikkeling van besturingstheorie. Rechtstreekse confrontatie van 
concrete praktijksituaties met theorie uit de pijlerdisicplines is moeilijk zo niet 
onmogelijk, omdat die theorie onvoldoende houvast biedt om de praktijksituatie 
in al zijn complexiteit te beschrijven. De specialisatie van de theorie is immers 
het economisch aspect, het natuurkundig aspect of een ander aspect; het erva
ringsobject wordt in theorieën uit de pijlerdisciplines meestal in algemene (dus 
globale) termen omschreven. In deze studie zal economische theorie dan ook 
niet rechtstreeks worden geconfronteerd met de praktijk. De koppeling van de 
praktische 'management control'-problematiek en de economische theorievor
ming wordt in eerste instantie tot stand gebracht via het raamwerk van Anthony 
(1965; 1988). Dit wordt nadrukkelijk als een bedrijfskundig raamwerk be
schouwd, omdat het aan de basis kan liggen van de inrichting van een bestu
ringssysteem, zonder op voorhand een aspect als dominant te beschouwen. 

Gebrekkige aansluiting tussen bedrijfseconomische informatie en besturing. 
Eveneens in 1987 publiceerde Theeuwes (1987 b) over de bestuurlijke functie 
van bud-gettering. Hij kwam op grond van praktijkonderzoek in 129 industriële 
bedrijven tot de conclusie, dat budgettering vooral een intern geöriënteerd 
financieel-administratief instrument was en zeker geen bestuurlijk instrument. 
Van participatie van produktiemanagers in het budgetteringsproces was 
meestal geen sprake. Zij zagen vaak niet het verband tussen de bedrijfsecono
mische infor-matie en de te besturen bedrijfsactiviteiten. Reden dus voor onder
zoek naar het ontwerpen van bedrijfseconomische informatie-systemen in een 
bestuurlijk perspectief, in het bijzonder een 'management control'-perspectief. 

Economische theorie en het ontwerpproces van 'management control'-systemen. 
De eerste gedachten om economische theorie bij dit onderzoek naar het ont
werpen van 'management control'-systemen te betrekken ontstonden na lezing 
van de 'The Management Control Function' van R.N. Anthony. Anthony stelt dat 
de uit de economische discipline stammende 'principaal/agent'-modellen waar
deloos zijn voor het ontwerp van 'management control'-systemen {1988, p. 
181). In tegenstelling tot de stellingname van Anthony veronderstelde ik aan het 
begin van deze studie dat 'principaal/agent modellen (behorend tot de zoge
naamde economische organisatietheorieën) wel degelijk bruikbaar zijn bij het 
ontwerp van 'management control'-systemen. Evenals bij de inrichting en het 
gebruik van voortbrengingssystemen zijn immers schaarse alternatief aan
wendbare middelen in het geding. Omdat sprake is van het ontwerp en de in
richting van een besturingssysteem, ligt het gebruik van economische organisa
tietheorieën voor de hand. 
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In het ontwerpproces doen zich diverse keuzevraagstukken voor. Over de aard 
van de vragen en alternatieve oplossingen doet de economische theorie op 
zichzelf geen uitspraak. Zij geeft slechts een kader voor de economische recht
vaardiging van de keuze uit diverse alternatieven. Om de vragen en alternatie
ven in beeld te brengen is een bedrijfskundig raamwerk vereist. Het raamwerk 
van Anthony, de stamvader van de 'management control'-functie, wordt in deze 
studie als uitgangspunt genomen. De verwachting aan het begin van het onder
zoek was, dat bijzondere aandacht voor de economische invalshoek tot een ver
fijning van het raamwerk leidt. 

Economische rechtvaardiging van de inrichting van 'management control'
systemen. 
Een andere belangrijke bron van inspiratie ligt voorts in vele discussies met vak
genoten over de grondslagen van de bedrijfseconomie. Van der Veeken (1987) 
publiceerde een artikel, waarin hij de misleidende kosteninformatie voor logis
tieke besluitvorming aan de kaak stelde en pleitte voor een geldstroombe-nade
ring. Bij deze benadering worden geldstroomeffecten van bepaalde beslis-sin
gen in het voortbrengingssysteem (bijvoorbeeld over de seriegrootte) aan de 
grenzen van het bedrijf gemeten. Hierdoor wordt suboptimalisatie vermeden. 
Voorkomen wordt, dat in een bepaalde afdeling economische effecten worden 
gecalculeerd in termen van kosten en opbrengsten, die zich niet vertalen in klin
kende munt voor het bedrijf, ook niet op termijn. Ook Theeuwes (1990) en 
Adriaansen & Theeuwes (1994) pleiten voor een dergelijke benadering bij het 
genereren van beslissingsondersteunende informatie voor het management 
van uitvoerende processen in een organisatie. Corbey (1989) hanteert de geld
stroombenadering in relatie tot investeringen in flexibele capaciteit. 
Bij pogingen om verwachte geldstroomeffecten te meten, kan de beslisser zich 
echter geconfronteerd zien met grenzen aan rationaliteit ('bounded rationality', 
Simon, 1961, p. xxiv). Hierdoor kan het economisch verantwoord zijn om de or
ganisatie op te delen in organisatorische eenheden, aan het hoofd waarvan lei
dinggevende functionarissen worden benoemd, die economische effecten van 
(voorgenomen) maatregelen meten aan de grenzen van hun eigen eenheid. De 
economische rechtvaardiging van de decompositie van de organisatie in orga
nisatorische eenheden en een bijbehorend 'management control' -systeem gaat 
derhalve vooraf aan de economisch rechtvaardiging van maatregelen in uitvoe
rende processen in een organisatie. Dit onderzoek poogt een bijdrage te leveren 
aan de economische rechtvaardiging van decompositie en bijbehorende 'ma
nagement control'-systemen. 
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Ontwikkelingen in bedrijfskundige methodologie. 
De uiteindelijke vaststelling van onderzoeksdoelstelling en onderzoeksmethode 
(zie par. 1.4) zijn voorts sterk beïnvloed door een discussie over bedrijfskundige 
methodologie. Bedrijfskunde (en in het bijzonder technische bedrijfskunde) 
houdt zich bezig rnet het ontwerpen van voortbrengings -en besturingssyste
men. Het spreekt dus vanzelf dat de belangstelling vooral uitgaat naar ontwerp
methodologie (zie bijvoorbeeld Van Aken (1994 a/b); Jorna (1994); Vosselman 
(1993)). Het is dan ook niet toevallig dat het woord 'ontwerp' in de subtitel van 
dit proefschrift voorkomt. Van Aken (1994 a, p.20) omschrijft een ontwerp als 
een model van een te realiseren entiteit of proces. Daarbij kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen objectontwerp, realisatieontwerp en procesontwerp. 
Het objectontwerp is het model van de te realiseren eindsituatie. Het realisatie
ontwerp is het model van het realisatieproces: hoe wordt het objectontwerp ge
realiseerd? Het procesontwerp is het model van het ontwerpproces zelf: hoe en 
door wie wordt ontworpen en hoe is het verloop van de besluitvorming? Enkele 
voorbeelden ter illustratie. Een objectontwerp kan bestaan uit de verzameling 
tekeningen van een te bouwen fabriekshal of uit de tekeningen en beschrij
vingen van een in te richten voortbrengingsproces in automobielfabriek. Het 
realisatieontwerp omvat de verzameling werkinstructies voor de bouw
activiteiten c.q. de inrichting. Het procesontwerp heeft betrekking op het ont
werpproces. Het geeft aan hoe het objectontwerp voor de bouw c.q. de inrich
ting tot stand komt en welke personen bij het ontwerpproces betrokken zijn. Elk 
van de drie betekenissen komt in deze studie aan de orde. 

In een 11 Notitie op weg naar promotie op proefontwerp"(1994) komt het 
Instituut voor Vervolgopleidingen val") de TUE tot de volgende kenmerken van 
ontwerpgericht onderzoek: 

het resultaat van ontwerpgericht onderzoek is een artefact dat imperatief 
en normatief is. Het schrijft dwingend voor; 
de nadruk ligt op synthese van kenniselementen die uit verschillende 
wetenschappelijke disciplines stammen; 
het ontwerpproces is in zichzelf een creatief en ingenieus proces waarin het 
nog niet bestaande manifest wordt. 

Een belangrijk onderscheid is voorts dat tussen de kwaliteit van een bedrijfs
kundig ontwerp en het succes van het bedrijfskundig ontwerp. Kwaliteit is een 
begrip dat volledig aan het ontwerp als op zichzelfstaand produkt is gekoppeld. 
Succes heeft betrekking op de mate waarin uitvoering op basis van het ontwerp 
tot de gewenste resultaten heeft geleid. 
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Succes kan men dus pas veel later meten, nadat het ontwerp haar werkings
kracht heeft bewezen. Dit proefschrift beoogt tot kwaliteitsverbetering van het 
ontwerp van 'management control'-systemen te komen. De resultaten van dit 
onderzoek kunnen de ontwerper ondersteunen bij de creatie van een 'imperatief 
en normatief artefact'. Daarmee is het geen ontwerpgericht onderzoek in de be
tekenis die IVO-TUE eraan geeft; het ondersteunt slechts bij het ontwerpproces 
en leidt niet tot een volledig op zichzelfstaand ontwerp. Kenniselementen uit de 
economische discipline worden toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor ontwer
pers van 'management control'-systemen. Dit onderzoek levert daarmee een bij
drage aan bedrijfskundige theorievorming. 

Een proces van bedrijfskundige theorievorming vindt plaats vanuit een ont
werpparadigma (Van Aken, 1994 b). Bedrijfskundige theorievorming is gericht 
op bruikbaarheid in de praktijk. Het gaat er om tot constructies te komen die de 
gang van zaken in organisaties benvloeden. Maakbaarheid van de praktijk is uit
gangspunt. In een proces van bedrijfskundige theorievorming kan gebruik ge
maakt worden van theorie uit de economische discipline, ontwikkeld vanuit een 
empirisch paradigma. Omgekeerd kan de bedrijfskundige ontwerpkennis dienst
baar worden gemaakt aan economische theorievorming (Vosselman, 1993). 
Processen van economische theorievorming en bedrijfskundige theorievorming 
liggen daarmee in elkaars verlengde. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding. 

Deze studie levert geen expliciete bijdrage aan economische theorievorming. Er 
wordt slechts gebruik gemaakt van bestaande economische theorieën ter ont
wikkeling van bedrijfskundige theorie. Er is dan ook geen sprake van een analy
tisch-verklarend onderzoek, waarbij vanuit theoretische inzichten verklaringen 
worden gegeven voor waargenomen verschijnselen in de praktijk. Wel wordt 
gepoogd ontwerpkennis te formuleren ter ondersteuning van de vormgeving 
van de praktijk, in het bijzonder de vormgeving van besturingsinstrumenten in 
de praktijk. In 1.4 wordt de onderzoeksdoelstelling geconcretiseerd. Eerst wordt 
in 1.2 het onderzoeksonderwerp afgebakend en wordt in 1.3 de praktische rele
vantie van het onderwerp besproken. 
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1.2 'Management control': een plaatsbepaling 

In zowel de profit als de non-profit sector zijn processen van decentralisatie van 
besluitvorming gaande. Ter bevordering van doelmatigheid en doeltreffendheid 
van bedrijfsactiviteiten worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
gedelegeerd aan verschillende actoren. In aanvulling op de delegatie zet het 
topmanagement instrumenten voor coördinatie en motivatie in. De inzet van 
dergelijke instrumenten past in wat Anthony 'management control' noemt: "the 
process by which managers influence other members of the organization to im
plement the organization's strategy" (1988, p. 10). De 'other members of the or
ganization' zijn op de eerste plaats zelf weer managers van organisatorische 
eenheden. Het beïnvloedingsproces is samengesteld uit elementen van coördi
natie en motivatie. De inrichting van dergelijke processen van coördinatie en 
motivatie stelt het topmanagement volgens Anthony in staat om de organisatie
strategie te implementeren. 'Strategie planning' omschrijft Anthony als 11the 
process of deciding on the goals of the organization and the strategies for attai
ning these goals" (1988, p. 10). 

'Management control' moet goed worden onderscheiden van 'task control'. 
'Task control' is direct gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid op de werk
vloer. Anthony geeft de volgende omschrijving: 'the process of ensuring that 
specific tasks are carried out effectively and efficiently' (1988, p. 12) 1. In som
mige gevallen zijn er bij 'task control' geen individuen betrokken, bijvoorbeeld 
in situaties van volledig geautomatiseerde productieprocessen. Voorzover er 
wel individuen bij 'task control' betrokken zijn, kunnen uitvoerder en manager) 
in één persoon verenigd zijn, maar kan er ook sprake zijn van een interactie tus
sen een manager en een uitvoerder. 

Volgens Anthony vervult 'management control' in feite een brugfunctie tussen 
strategische planning en 'task control'. Een dergelijke visie veronderstelt, dat 
strategische planning volledig aan de inrichting van 'management control'-sys
temen vooraf gaat. Zoals in het vervolg van dit proefschrift nog ter sprake zal 
komen, is het ook heel wel denkbaar dat strategische keuzes het gevolg zijn van 
een bepaalde inrichting van een 'management control'-systeem en de werking 
daarvan. Daarom wordt 'management control' in dit proefschrift omschreven 
als het proces van beïnvloeding van managers ter bevordering van efficiency en 
effectiviteit van voortbrengingsprocessen, die onder verantwoordelijkheid van 
die managers worden uitgevoerd. 
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Dat naast aandacht voor efficiency nadruk op effectiviteit wordt gelegd, impli
ceert dat 'management control'-instrumenten adequaat rekening moeten hou
den met veranderingen in de omgeving van de organisatorische eenheden. De 
voorkeur voor een brede omschrijving van het 'management control'-begrip de
len we overigens met Simons (1991). Vergelijk ook Van der Stede/Bruggeman, 
1994. 

'Management control' speelt zich af binnen een organisatorisch verband. Van 
Aken (1994 c) omschrijft een organisatie als neen groep mensen die hun krach
ten bundelen in een systeem van posities, met de daarbij behorende fysieke 
middelen". Een positie definieert hij naar Luhmann {1976) als een verzameling 
van identificeerbare, relatief stabiele rolverwachtingen met onderstaande eigen
schappen: 

zij moet worden vervuld door een persoon; 
zij heeft betrekking op de uitvoering van een bepaald programma van acti
viteiten; 
zij heeft voorkeurs-communicatiekanalen met andere posities, waardoor de 
positie een bepaalde plaats in een communicatienetwerk krijgt. 

Het onderzoeksdomein (ervaringsobject) van dit proefschrift is op de eerste 
plaats de organisatie in bovengenoemde zin. In het bijzonder hebben we posi
ties op het oog die worden vervuld door het topmanagement en managers van 
organisatorische eenheden. Hierbij moet echter nadrukkelijk worden gesteld dat 
een bepaalde inrichting van het 'management control'-systeem ertoe kan leiden 
dat de grens van de organisatie vervaagt of verschuift. Het systeem van posities 
vertoont dan dynamiek. 

In 1.3 wordt de praktische relevantie van een onderzoek op het terrein van 'ma
nagement control' nader geïllustreerd. In 1.4 worden probleemstelling en me
thodologie van het onderzoek beschreven. 

1.3 Praktische relevantie van het onderwerp 

De inrichting van de 'management control'-functie kan van organisatie tot 
organisatie verschillen. Wel kunnen in algemene zin een aantal globale ver
schuivingen worden vastgesteld in de wijze waarop coördinatie en motivatie 
plaatsvindt. 

25 



1. In veel bedrijven uit de private en de non-profit sector is een proces van 
voortgaande verzelfstandiging van bedrijfseenheden gaande. Het gaat hier 
vaak om ondersteunende (staf)diensten als informatie- en automatiserings
diensten, onderhoudsdiensten, facilitaire diensten en adviesdiensten. 
Enkele voorbeelden: 'Lighthouse' als afsplitsing van het Philips-concern, 
BV Industriële Produkties Limburg (BV IPL) als verzelfstandigd onderdeel 
van DSM, RaboFacet als verzelfstandigd onderdeel van de Rabobank. De 
organisatorische eenheden worden ontkoppeld van het moederbedrijf en 
opereren vervolgens als min of meer zelfstandige economische eenheden. 
In feite betekent dit dat het coördinatie- en motivatiesysteem binnen 
concernverband wordt opgeheven of op zijn minst wordt geëxtensiveerd 
en dat een markt de taak van het concernmanagement (gedeeltelijk) over
neemt. 

2. In vele organisaties ('profit' zowel als 'non profit') kan een verandering 
worden waargenomen in de wijze waarop ondersteunende diensten wor
den gecoördineerd. Kenmerkend voor deze verschuiving is dat interne af
nemers een steeds belangrijker rol gaan spelen bij de beheersing van 
dergelijke activiteiten. Zo zijn bij DSM in 1993 service-contracten geïntro
duceerd. Een service-contract is een schriftelijke overeenkomst tussen de 
serviceverlener en de opdrachtgever waarin te leveren prestatie en tegen
prestatie worden vastgelegd en waarin wordt aangegeven op welke wijze 
een correcte afwikkeling van het contract wordt bevorderd. De opdrachtge
ver kan zowel plantmanager, iemand van de technische staf, als directeur 
van een 'business unit' zijn. Uitgangspunt is, dat zoveel mogelijk met de di
rect betrokkenen wordt gecontracteerd. Vergelijkbare ontwikkelingen tref
fen we bijvoorbeeld aan bij Akzo, maar ook bij overheidsbedrUven. Zo gaat 
onder de noemer 'doorbelastingssysteem' bij vele overheidsbedrijven 
(waaronder universiteiten) een aantal varianten van coördinatie- en motiva
tiesystemen schuil die een toegenomen invloed van de interne afnemers 
als gemeenschappelijk kenmerk hebben. 

3. Bij vele overheidsdiensten constateerde men in de jaren tachtig inflexibili
teit, formalisme en gebrek aan een klantgerichte opstelling van ambtena
ren. Risicomijdend verschuilingsgedrag van diensthoofden en afdelingslei
ders leken meer regel dan uitzondering. Voor een deel zocht men de 
oorzaak in de wijze van coördinatie en de daarmee verbonden motivatie
problemen: strakke regelgeving (circulaires) gecombineerd met weinig de
legatie van beslissingsbevoegdheid werkten verstarrend. 
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Dit inzicht leidde in veel gevallen tot decentralisatie, zelfbeheer en contract
management. Een stelsel van afspraken binnen gedelegeerde bevoegd
heden zou de ondernemingszin bevorderen en een gewenste cultuur
verandering teweeg brengen. 'Managementcontract' en 'Management
rapportage' liggen in het hart van het nieuwe systeem. In veel gevallen 
gaat een dergelijk herontwerp overigens gepaard met adoptie van termino
logie uit het bedrijfsleven. Zo wordt gesproken over 'producten', 'concern
begrotingen' en 'concernrekeningen', over 'dienstbegroting' en 'bedrijfsre
sultaat'. 

Enkele voorbeelden: 

Bij de landelijke overheid worden contracten afgesloten tussen de top
bestuurders van een ministerie en de diverse diensthoofden. 
Uitvoerende diensten worden daarbij meer en meer 'op afstand' gezet. 
Zo kent het Ministerie van Economische Zaken vanaf 1 januari 1995 
het agentschap 'Senter', dat het uitvoeren van subsidieregelingen tot 
primaire taak heeft. De Directoraten-Generaal van het 'kernministerie' 
EZ sluiten contracten af met de leiding van het agentschap waarin de 
'levering' van uitvoeringsdiensten en de bekostiging van het agent
schap worden geregeld. 'Senter' zal binnen de contractbepalingen als 
'bedrijf' opereren. Eventuele winsten (zoals efficiencyverschillen en 
bezettingsverschillen) staan ter beschikking van de Secretaris-Generaal 
van het Ministerie (de 'aandeelhouder'). Eventuele verliezen kunnen 
door de Secretaris-Generaal worden gecompenseerd. 

Bij de gemeentelijke overheid is onder andere het 'Tilburgse model' 
bekend geworden, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Dit model 
kan gezien worden als een in de praktijk doorgevoerd theoretisch con
cept waardoor besturen op hoofdlijnen mogelijk is en efficiency, effec
tiviteit en kwaliteit belangrijk toegenomen zijn. Ook hier is 'sturen op 
afstand' het parool. 

27 



De verhouding tussen menige onderwijsinstelling en het Ministerie 
van Onderwijs kenmerkte zich jarenlang door strakke inrichtingseisen, 
gekoppeld aan een overmatig gebruik van de circulaire. In de loop van 
de jaren tachtig hebben vele onderwijssoorten meer vrijheidsgraden 
verkregen en stuurt de minister in toenemende mate op hoofdlijnen. 
Bekostigingssystemen waarbij op zijn minst gedeeltelijk de output 
wordt bekostigd in plaats van de input nemen bij de beheersing van 
de onderwijsactiviteiten een belangrijke plaats in (zie GrootNan de 
Poel, 1993). 

Bij menige provincie worden managementcontracten afgesloten tus
sen het bestuurlijk topmanagement (College van Gedeputeerde 
Staten) en de verschillende provinciale diensten (bijvoorbeeld de 
Dienst Wegen- en Kanaalbeheer: zie Van Helden, 1992). 

Uit bovenstaande voorbeelden kan worden geconcludeerd dat (her)ontwerp van 
systemen van coördinatie en motivatie in menige organisatie in het brandpunt 
van de belangstelling staat. De praktische relevantie van het onderzoeks
onderwerp is daarmee toegelicht. 

1.4 Probleemstelling en methodologie van het onderzoek 

1.4.1 Probleemstelling 

Volgens Verschuren (1991) bestaat de probleemstelling van een onderzoek uit 
een onderzoeksdoelstelling en uit onderzoeksvragen. De doelstelling van dit on
derzoek is tweeledig. Dit onderzoek beoogt: 

1. alternatieve inrichtingstypenvan 'management control'-systemen af te lei
den; 

2. kennis te formuleren voor het maken van economisch rationele keuzes in 
het ontwerpproces van 'management control'-systemen. 

De eerste onderzoeksdoelstelling leidt simpel tot de vraag, welke alternatieve 
inrichtingstypen kunnen worden onderscheiden. De tweede doelstelling is com
plexer van aard. 
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Meer in het bijzonder worden met betrekking tot de tweede onderzoeksdoelstel
ling de volgende vragen gesteld: 

a. Hoe kunnen keuzeprocessen in (her)ontwerpprocessen van 'management 
control'-systemen economisch worden belicht? 

b. Welke ontwerpkennis voor 'management control'-systemen kan uit de han
tering van economische criteria worden afgeleid? 

1.4.2 Methodologie 

De methodologie van het onderzoek betreft de wijze, waarop de doelstelling 
van het onderzoek wordt gerealiseerd. Het gaat hier om de methode(n) met be
hulp waarvan de gestelde onderzoeksvragen worden beantwoord en de wijze, 
waarop de verbinding tussen de gestelde onderzoeksvragen wordt gelegd. 
Schematisch kunnen opbouw en methoden van het onderzoek als volgt worden 
weergegeven (zie figuur 1.2): 

BLOK 1 

Probleemstelling 

BLOK2 

Herontwerp in 
de praktijk: 

gevalstudies 

Figuur 1.2: opbouw van het onderzoek 

BLOK4 

Economische 
theorievorming 

BLOK5 

r 
Economische l 

belichting 

~: 

BLOK3 BLOK6 

Inrichtingstypen 

Raamwerken 
inrichting 

'Management 
contra!' 

Bedrijfskundige 
reflectie 
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Ter toelichting op dit schema het volgende: 

Blok 1 

De probleemstelling is verwoord in 1.4.1. 

Blok2 

Ter afleiding van alternatieve inrichtingstypen van 'management control'-syste
men wordt op de eerste plaats aansluiting gezocht bij (her)ontwerpprocessen 
die recentelijk in de praktijk hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 2 wordt dan 
ook verslag gedaan van een drietal beschrijvende gevalstudies van herontwerp
processen van 'management control'-systemen. De gevalstudies zijn beschre
ven in termen van een regulatieve cyclus. 
De aandacht bij de beschrijving is vooral gericht op de problemen die aan het 
(her)ontwerp ten grondslag liggen, op de alternatieve coördinatie- en motivatie
instrumenten die worden overwogen en op de keuzes uit deze alternatieven. De 
beschrijving omvat dus meer dan alleen de gekozen oplossingen. Dit staat in re
latie tot de economische belichting die op de beschrijving en de daaruit afge
leide inrichtingstypen zal volgen. 
Op haar beurt staat de economische belichting in dienst van de afleiding van 
bedrijfskundige ontwerpkennis. De gevalstudies zijn dus niet bedoeld als eerste 
stap op weg naar de formulering van hypothesen, maar wel als eerste stap op 
weg naar de afleiding van inrichtingsalternatieven voor 'management control'
systemen. 

Het belangrijkste criterium voor de selectie van de gevalstudies is dat recentelijk 
sprake moet zijn geweest van (her)ontwerpvan 'management control'-syste
men. Een aanvullend selectiecriterium is'dat het (her)ontwerp betrekking moet 
hebben op coördinatie- en motivatievraagstukken rond ondersteunende activi
teiten. Dit laatste criterium werd geformuleerd, omdat juist in relatie tot niet
kernactiviteiten van organisaties belangrijke verschuivingen werden geconsta
teerd (1.2, punt 1 en 2). De beperking tot gevalstudies rond ondersteunende 
activiteiten betekent overigens niet, dat de resultaten van deze studie (zie blok 
6) niet van toepassing zijn op activiteitengroepen in het primaire proces van or
ganisaties. De af te leiden inrichtingstypen en richtlijnen voor een doelmatige 
inrichting kunnen voor een breed spectrum van activiteitengroepen worden be
nut. 
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Blok3 

De in de gevalstudies beschreven alternatieve inrichtingstypen van 'ma
nagement control'-systemen worden op de eerste plaats geconfronteerd met 
bedrijfskundige raamwerken voor de inrichting van de 'management control'
functie. Het raamwerk van Anthony (1965; 1988), de stamvader van de 'ma
nagement control'-functie, wordt in essentie uiteengelegd (hoofdstuk 3). 
Anthony beschouwt 'management control'-systemen in beginsel als systemen 
waarin naast planningsprocessen (in meer of mindere mate) cybernetische 
processen van testen, meten en evalueren een hoofdrol spelen. 
Daarmee kiest Anthony een theorie over het besturen en beheersen van proces
sen die sterke verwantschap vertoont met de systeemtheorie. Systemen van 
'responsibility accounting' (waar bijvoorbeeld ook Horngren (1991) en Drury 
(1992) veel aandacht aan besteden) stellen managers met behulp van 
min of meer op cybernetische principes gebaseerde beheersingsprocessen 
verantwoordelijk voor onder andere kosten en/of opbrengsten in hun eenheid. 
De cybernetische inrichting van het 'management control'-systeem is door di
verse auteurs ter discussie gesteld en genuanceerd (onder andere Hofstede, 
1981). Onderzocht wordt, in hoeverre de in de gevalstudies aangetroffen alter
natieve inrichtingstypen passen binnen het raamwerk van Anthony respectieve
lijk aansluiten bij de nuanceringen. 

Geconcludeerd wordt, dat er behoefte is aan een extensie van het raamwerk 
voor het ontwerp van 'management control'-systemen. Een dergelijke extensie 
vindt in hoofdstuk 4 plaats met behulp van theorien over fundamentele beheer
singsmechanismen (Ouchi, 1979) en de systeemtheoretische ontwerpbenade
ring van Galbraith (1973; 1977). Tevens wordt aansluiting gezocht bij theorievor
ming rond 'transfer pricing'. Vervolgens wordt op basis van de observaties in 
de gevalstudies en (de extensie van) het raamwerk van Anthony een aantal mo
gelijke inrichtingstypen voor 'management control'-systemen afgeleid (hoofd
stuk 4). Hiermee is de eerste onderzoeksdoelstelling gerealiseerd. De inrich
tingstypen vormen op hun beurt het onderwerp van een economische 
belichting, die in de hoofdstukken 5 en 6 plaatsvindt. 

31 



Blok4 

Van een aantal theoretische stromingen uit de economische discipline wordt 
vastgesteld, wat hun mogelijke betekenis kan zijn voor keuzevraagstukken in het 
ontwerpproces van 'management control'-systemen. Met name de betekenis 
van de neo-klassieke 'theory of the firm' en van de economische organisatie
theorie, in het bijzonder 'principal/agency' en de transactiekostentheorie, wordt 
onderzocht (hoofdstuk 5). 

Blok5 

Vervolgens vindt een economische belichting plaats van keuzes tussen in
richtingstypen van 'management control'-systemen (hoofdstuk 6). Deze be
lichting sluit zowel aan bij de in algemene zin geformuleerde inrichtingstypen, 
als bij de keuzeprocessen in de gevalstudies. Bewuste afwegingen rond de inzet 
van alternatief aanwendbare middelen staan bij de belichting centraal. De eco
nomische belichting heeft niet tot doel economische theorie te toetsen, maar 
om tot verheldering en verbetering van keuzes in het ontwerpproces te komen. 
De economische belichting kan immers haar weerspiegeling hebben op toe
komstige (her)ontwerpprocessen. Keuzevraagstukken kunnen worden geëxplici
teerd en oplossingen kunnen worden onderbouwd vanuitdoelmatigheids-en 
doeltreffendheidscriteria. We duiden deze weerspiegeling aan als bedrijfskun
dige reflectie. Bedrijfskundig, omdat zij richtlijnen geeft voor een doeltreffende 
en doelmatige inrichting van een besturingssysteem. 

Blok6 

Reconstructie en belichting van (her)ontwerpprocessen reflecteren in een be
drijfskundig kennisprodukt. Tot de kern van dit produkt behoort op de eerste 
plaats een aantal inrichtingstypen voor de inrichting van 'management control'

systemen met een rolaanduiding voor diverse actoren. Een belangrijk deel van 
het kennisprodukt is voorts een beschrijving van taktoren die op de keuze voor 
een bepaalde inrichting van invloed zijn. Uiteindelijk worden de belangrijkste af
wegingen behorend bij alternatieve inrichtingstypen beschreven. 
De aldus geformuleerde ontwerpkennis kan de ontwerper van 'management 
control'-systemen ondersteunen. Overigens kunnen achter de term 'ontwerper' 
diverse functionarissen schuilgaan zoals managers, controllers en informatie

deskundigen. 
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Noot 

Zoals Anthony in noot 19 bij hoofdstuk 2 opmerkt, gebruikte hij in eerdere publica

ties de term 'operational control' in plaats van 'task control'. 

Met de verandering in terminologie tracht hij het misverstand te vermijden, dat 

deze beheersingstaak op alle aktiviteiten (inclusief bestuurlijke aktiviteiten als bij

voorbeeld 'management control') betrekking heeft in plaats van op specifieke taken. 

Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitvoerende werkzaamheden. 

Hoewel zeker niet synoniem, ligt de inhoud van het door Anthony gehanteerde be

grip 'taak' naar zijn zeggen dicht bij wat Sirnon 'programmed activities' heeft ge

noemd: 'activities are programmed to the extent that they are repetitive and rou

tine, to the extent that a definite procedure has been worked out for handling them, 

so that they don't have to be treated de novaeach time they occur' (Simon, H.A., 

1960, pp. 5-6). 

In dit proefschrift zal het begrip 'task control' worden vertaald als 'operationele be
sturing'. 
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2 Herontwerp van ,'management 
control" -systemen in de praktijk: 
beschrijving en analyse 

2.1 Inleiding en verantwoording 

In dit hoofdstuk worden een drietal gevalstudies beschreven en geanalyseerd. 
In alle gevallen is recentelijk sprake geweest van herontwerp van de inrichting 
van het "management controlu-systeem voor ondersteunende activiteiten. In 
hoofdstuk 1 is dit selectiecriterium voor de gevalstudies reeds verantwoord. 

De gevalstudies zijn uitgevoerd om het praktische herontwerpproces van "ma
nagement control "-systemen te reconstrueren. Deze reconstructie heeft op de 
eerste plaats tot doel om alternatieve inrichtingstypen van 'management con
trol'-systemen te identificeren. Deze identificatie vindt plaats in hoofdstuk 4, na
dat onderzocht is in hoeverre de alternatieve inrichtingstypen in bestaande 
theoretische raamwerken kunnen worden gepositioneerd (hoofdstuk 3 en 4). De 
keuze tussen inrichtingstypen en detailkeuzes binnen gekozen inrichtingstypen 
worden vervolgens economisch belicht in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden 
bedrijfskundige conclusies getrokken voor toekomstige herontwerpprocessen. 

De reconstructie wordt verankerd in een drietal elementen: problemen, alterna
tieven en oplossingen. Deze drie elementen zullen op hun beurt worden ge
plaatst in de regulatieve cyclus. Deze cyclus wordt daarmee dus gebruikt als ka
der voor een gedisciplineerde beschrijving van het ontwerpproces in de praktijk 
en niet als een methodologisch kader voor ontwerpgericht onderzoek. De regu
latieve cyclus wordt door Van Eijnatten (1989) op basis van Van Strien (1986) als 
volgt uitgebeeld (zie figuur 2.1 ): 
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Figuur 2.1: De regulatieve cyclus (naar Van Eijnatten, 1989) 

Achtereenvolgens komen de volgende gevalstudies aan de orde: 

het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Leiden (casus RUL); 
DSIVI/BV Facilitair Bedrijf IPL te Geleen (casus DSIVI!BV IPL); 
de Technische Dienst van CAB-Vervoertechniek (casus CAB). 

In alle gevallen wordt allereerst een algemene beschrijving gegeven. 
Vervolgens worden de wijze waarop de casus werd geselecteerd en de onder
zoeksmethode toegelicht. Daarna vindt een reconstructie van het herontwerp

proces plaats binnen de kaders van de regulatieve cyclus. In 2.5 wordt de ver
binding met de volgende hoofdstukken gelegd. 
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2.2 Het Facilitair Bedrijf van de Rijksuniversiteit Leiden 

2.2.1 Algemeen 

Het herontwerp van het "management control"-systeem voor facilitaire activi
teiten valt samen met een reorganisatie van het Bureau van de Universiteit 
(BvdU) en een daaraan gekoppelde nieuwe organisatorische positionering van 
alle activiteiten van dat Bureau. Het organigram van het Bureau voor implemen
tatie van het herontwerp ziet er als volgt uit (zie figuur 2.2): 
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Figuur 2.2: Organisatiestructuur van het Bureau van de Universiteit 
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2.2.2 Selectie en onderzoeksmethode 

De prikkel tot selectie was extern van aard. Leden van de Dienstcommissie van 

het Bureau van de Universiteit legden contact met de onderzoeker. Er bleek bij 
vele personeelsleden behoefte te bestaan aan een externe beoordeling ('second 
opinion') over geformuleerde herinrichtingsvoorstellen voor facilitaire activitei
ten. 
Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: 

workshop Planning en Control; 
documentenstud ie; 
open interviews (met leden van de Dienstcommissie); 
semi-gestructureerde interviews (met een lid van het projectteam 
Facilitair Bedrijf); 
collegiale consultatie. 

De desbetreffende documenten zijn: 

het rapport "Bureau voor de Universiteit, kwaliteit en klantgericht" d.d. 3 

januari 1991; 
het rapport "Bureau voor de Universiteit, reactie en toelichting" 7 februari 

1994; 
de gezamenlijke verklaring van de dienstcommissie en de Secretaris van de 
Universiteit d.d. 14-2-1994; 
Concept Rapport van het Informatieteam Facilitaire Diensten d.d. 30 maart 
1994; 
Bureau voor de Universiteit: Concept uitvoeringsplan d.d. 7 juli 1994; 
Diverse schriftelijke reacties op het concept uitvoeringsplan d.d. 7 juli 1994; 

Bureau voor de Universiteit: Concept Deelplan lnstellingsbeleid d.d. 11 au
gustus 1994; 
Bureau voor de Universiteit: Additionele informatie over het Facilitair 

Bedrijf d.d. 30 augustus 1994; 
Bureau voor de Universiteit: Definitief uitvoeringsplan deel 1 d.d. 7 septem
ber 1994; 
Bureau voor de Universiteit: Definitief uitvoeringsplan (Concept) d.d. 7 sep

tember 1994; 
Diverse schriftelijke reacties op de voorstellen; 

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met een collega van de facul
teit Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 
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2.2.3 De regulatieve cyclus 

Gesignaleerde knelpunten 
Aan het begin van de voorgenomen reorganisatie (eind 1993, begin 1994) wer
den de volgende knelpunten gesignaleerd: 

a. De bestaande zogenoemde "functionele" organisatiestructuur in het 
Bureau voor de Universiteit waarbij een breed takenpakket over een groot 
aantal diensten is verdeeld, wordt als inadequaat ervaren. De taken liggen 
zowel op het terrein van beleidsvorming als op dat van beheer en onder
steuning. Bovendien behoren ook staftaken tot de verschillende diensten. 
Coördinatie tussen de verschillende diensten vereist in de bestaande situ
atie veel energie. Het ontbreekt aan doorzicht in aard en omvang van activi
teiten. Bovendien wordt een multidisciplinaire beleidsvoorbereiding en
uitvoering belemmerd. 

b. Er heerst ontevredenheid over het functioneren van het Bureau voor de 
Universiteit, zowel bij de Faculteiten als binnen het Bureau zelf. Met name 
wordt een gebrek aan een klantgerichte attitude gesignaleerd. In het alge
meen is de beeldvorming over noodzaak en kwaliteit van de activiteiten ne
gatief. 

Nadere probleemanalyse 
De nadelen van de zogenoemde "functionele" organisatiestructuur (gericht op 
de functie voor de universiteit, bijvoorbeeld huisvesting, bestuurlijke zaken) 
staan vooral in verband met de veelsoortigheid van taken. Elke dienst behorend 
tot het voormalig Directoraat Bedrijfsvoering blijkt de volgende taken te verrich
ten: 

beleidsta ken; 
beheerstaken; 
staftaken; 
ondersteunende taken ten behoeve van het Bureau van de Universiteit; 
facilitaire taken (universiteitsbreed). 

De verschillende diensten kunnen zich door de veelsoortigheid van taken moei
lijk concentreren op kerntaken. Anderzijds worden facilitaire taken verricht door 
eenheden binnen het BvdU, niet behorend tot het voormalig Directoraat 
Bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de Universitaire Postdienst en het 
Audio-Visueel Centrum. 
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Bovendien worden facilitaire taken verricht binnen (en onder verantwoordelijk
heid van) faculteiten en overige universitaire eenheden. Deze facilitaire activitei
ten overlappen de centraal uitgevoerde facilitaire activiteiten gedeeltelijk. Zo 
functioneren naast een centrale drukkerij verschillende 'locaal gezag' huisdruk
kerijen. Ook hebben verschillende universitaire eenheden eigen informatise
ringsdiensten. Er ontbreekt ook een goede afstemming tussen bijvoorbeeld cen
traal in te richten en te bekostigen onderhoudsprogramma's en op decentraal 
niveau uitgevoerde onderhoudsactiviteiten. Bovendien kunnen als gevolg van 
de decentralisatie geen goede 'make or buy' afwegingen worden gemaakt. 

Het imago van geringe klantgerichtheid wordt binnen de universiteit sterk in 
verband gebracht met het bekostigingsysteem. Diverse diensten verkrijgen bud
getten voor apparaatskasten (personeel en materieel) en voor programmakos
ten. Zo verkrijgt de dienst huisvesting een centraal budget voor de verwerving 
en het eigenaarsonderhoud van gebouwen. Er is derhalve geen enkele relatie 
tussen dienstverlening en bekostiging; de betaler is een andere actor dan de ge
bruiker (in termen van Van der Hart (1983) is sprake van een donororganisatie), 
waardoor er geen prikkels zijn voor de leverancier van de dienst om klantgericht 
te werken. De middelentoewijzing sluit meestal aan bij het verleden. 

Ook is er een relatie tussen de ontevredenheid en de kwaliteit van de beschik
bare productiemiddelen. Zo leggen inadequate huisvesting en een verouderd 
machinepark beperkingen op aan de kwaliteit van de dienstverlening van bij
voorbeeld de drukkerijen en de repro. 

Herontwerp: procesontwerp 
Er werd geen expliciet procesontwerp (betrekking hebbend op de wijze waarop 
het objectontwerp tot stand komt) gemaakt. Wel kan achteraf worden gere
construeerd hoe het objectontwerp tot stand is gekomen. 

1. Begin januari 1994 wordt het rapport van de Werkgroep Bureau 2000 uitge
bracht. Deze benoemde onder andere zes Facilitaire Diensten. 

2. Vervolgens onderzoekt een door de Secretaris van de Universiteit ingesteld 
informatieteam welke uitvoeringsmodaliteiten van toepassing zouden kun
nen zijn op de benoemde Diensten. Het rapport van dit team verschijnt op 
30 maart 1994. 
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3. Simultaan aan het werk van het Informatieteam werken vier formatieteams 
conform het verzoek van de SvdU aan een concept-uitvoeringsplan voor de 
benoemde Facilitaire Diensten. 

4. Op 12 april 1994 nemen de SvdU en het CvB een aantal besluiten (betrek
king hebbend op de principe-keuze van alternatief B2, de vorming van een 
kleine en kwaliteitsrijke leiding van het UFB en de termijn waarop het ob
jectontwerp moet worden gerealiseerd) naar aanleiding van het door het 
informatieteam uitgebrachte advies. 

5. Op 3 mei publiceert de SvdU een managementfilosofie van het FB. 

6. Op 7 juli 1994 publiceert de SvdU het door hem vastgestelde concept uit
voeringsplan, het resultaat van het werk van de vier formatieteams en van 
het Projectteam Facilitair Bedrijf {PT/FB). De verschillende organen en acto
ren kunnen tot en met 2 september 1994 reageren. 

7. Op 30 augustus 1994 verschijnt additionele informatie over het Facilitaire 
Bedrijf van het PT/FB. 

8. Op 7 september 1994 veschijnen door de SvdU vastgestelde definitieve uit
voeringsplannen. 

Herontwerp: objectontwerp 
Uit het rapport van het Informatieteam Facilitair Bedrijf blijkt dat voor de organi
satorische positionering en de inrichting van het 'management control'-proces 
voor de facilitaire activiteiten de volgende hoofdalternatieven in beschouwing 
zijn genomen: 

A. Handhaving van de positie in het BvdU, waarbij zowel diensten aan het 
BvdU als aan andere universitaire eenheden zullen worden geleverd. 
Eindverantwoordelijke is de SvdU. Bij dit alternatief zijn twee varianten 
denkbaar: 

1. de diverse facilitaire diensten opereren onafhankelijk van elkaar; 
2. de diverse facilitaire diensten opereren in een organisatorisch ver

band. 
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B. Interne verzelfstandiging. 
Dit alternatief plaatst de facilitaire activiteiten buiten het BvdU, terwijl posi
tionering binnen de RUL gehandhaafd blijft. Bij dit alternatief is een tweetal 
inrichtingswijzen van het 'management control'-proces denkbaar: 

1. Toepassing van contractmanagement tussen het CvB en de leiding 
van de verschillende diensten; 

2. Samenvoeging van de verschillende diensten in één of meer facilitaire 
bedrijven die op basis van interne contracten diensten leveren aan de 
verschillende universitaire eenheden. 

C. Externe verzelfstandiging. 
Dit alternatief plaatst de facilitaire activiteiten buiten de RUL. Hierbij kan 
een tweetal varianten worden onderscheiden: 

1. De diensten worden ondergebracht in een tweetal door de RUL op te 
richten privaatrechtelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld onder de vleu
gels van de Universiteit Leiden Holding BV; 

2. De diensten worden afgestoten aan derden, waarmee lange termijn
contracten worden gesloten voor de levering van diensten aan de 
RUL. 

.D. De diensten worden volledig opgeheven; er is sprake van uitbesteding. 

Uiteindelijk wordt in hoofdzaak gekozen voor centralisatie van operationele be
sturing van facilitaire activiteiten in een afzonderlijk Universitair Facilitair Bedrijf 
(UFB; alternatief B) dat zoveel mogelijk op basis van interne contracten diensten 
levert aan universitaire eenheden (B2). 

De redenen om een UFB te vormen waarin ook facilitaire activiteiten die nu nog 
decentraal worden uitgevoerd, worden geïntegreerd, kunnen als volgt worden 
samengevat: 
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de meeste eenheden van het op te richten UFB hebben nu reeds een uni
versiteits-brede taakstelling; 
als gevolg van het naast elkaar bestaan van centraal en decentraal ge
coördineerde facilitaire dienstverlening ontstaat oneigenlijke en ondoelma
tige concurrentie; 



centralisatie van de coördinatie van facilitaire diensten maakt risicosprei
ding gemakkelijker; 

centralisatie van de coördinatie van facilitaire diensten draagt ertoe bij dat 
de Faculteiten en Diensten zich op hun kerntaken kunnen concentreren. 
Toekomstige organisatorische inbedding in het UFB behoeft overigens ze
ker niet te betekenen dat de uitvoering van de activiteiten ruimtelijk wordt 
geconcentreerd. Sommige activiteiten kunnen het best 'op locatie' worden 
uitgevoerd. Dit kan goede 'klant-leverancier'-relaties bevorderen, commu
nicatie verbeteren en inrichtings- en verhuiskosten beperken. 

Voor onderstaande diensten wordt gekozen voor interne verzelfstandiging ge
combineerd met systemen van contractmanagement: 

Mare (universiteitsblad); 
Universitair Sportcentrum; 
Leids Academisch Kunstcentrum. 

De belangrijkste reden voor deze keuze voor contractmanagement is, dat het 
hier om dienstverlening gaat die zich rechtstreeks richt op de universitaire 
bevolking (en niet op de bestuurs- en/of beheersorganisatie). Deze eenheden 
zullen afzonderlijk worden gepositioneerd in een bedrijfskalom 'Universitaire 
Diensten'. De UB (universiteitsbibliotheek) en het CRI (instituut voor telecom
municatie en computerdienstverlening) maken geen deel uit van het BvdU. Zij 
zijn dan ook niet rechtstreeks betrokken bij het herontwerp. Desgewenst kunnen 
deze 'niet UFB'-diensten tegen betaling een beroep doen op het UFB. 

Gegeven de principe-keuze voor alternatief B2 worden in het herontwerpproces 
een aantal problemen gesignaleerd. Deze problemen, alsmede de overwogen 
alternatieven en gekozen oplossingen, worden hieronder weergegeven. 

1. Welke intern verzelfstandigde eenheid of eenheden worden onderscheiden? 
In feite worden twee alternatieven overwogen: 

A. Inrichting van vier eenheden; 
B. Inrichting van een zevental productgroepen. 

Aanvankelijk heeft de Stuurgroep 82000 (en het CvB) op advies van het in
formatieteam gekozen voor het opnemen van een eenheid Mediadiensten 
en een eenheid Beheer Gebouwen en Terreinen (naast bestaande eenhe
den Restauratieve Voorzieningen en Informatiediensten). 
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Het PT/FB heeft geadviseerd de tot deze bedoelde eenheden behorende ta
ken onder te brengen in een vijftal resultaatverantwoordelijke productgroe
pen. De Stuurgroep 82000 heeft dit advies ondertus sen overgenomen, 
waardoor onderstaande productgroepen ontstaan: 

a. Grafisch Centrum; 
b. Postdienst; 
c. Audio-Visueel Centrum; 
d. lnformatiseringsdiensten; 
e. Restauratieve Voorzieningen; 
f. Onderhoud Gebouwen en Installaties; 
g. Services Gebouwen & Terreinen. 

Voor de term productgroep is welbewust gekozen (in plaats van 'ambtelijke 
dienst') om daarmee de noodzakelijke cultuuromslag te onderstrepen. De 
keuze voor de in te richten productgroepen is gebaseerd op de volgende 
criteria: 

aanbod van een relatief homogene set van producten/diensten; 
een in verhouding tot de omvang en het soort van de te leveren dien
sten en producten toereikende omzet; 
een kritische personeelssterkte die voldoende substantie waarborgt; 
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden, al dan niet met verwante 
thans nog decentraal c.q. onder decentrale verantwoordelijkheid uit
gevoerde facilitaire activiteiten. 

2. Wat zijn kernactiviteiten en wie zijn de klanten van het UFB? 
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Voor de onderscheiden productgroepen worden de volgende kernactivitei
ten en klanten vastgesteld: 

a. Grafisch Centrum. 
Het Grafisch Centrum zal bestaan uit de drukkerij en de repro. De klan
tenkring bestaat uit het CvB, het BvdU en in het WSD-complex gehuis
veste eenheden. 

b. Postdienst. 
Deze dienst verricht verzamelings, -sorterings -en bezorgingsactivitei
ten ten behoeve van alle universitaire eenheden. 



c. Audio-Visueel Centrum. 

Tot de klantenkring van het Audio-Visueel Centrum (AVC) behoren alle 
universitaire eenheden. Het gaat hier om gespecialiseerde diensten, 
waarvoor gekwalificeerd personeel moet worden ingezet. Hoofd
activiteiten zijn A V-techniek, fotografie en vormgeving. 

d. lnformatiseringsdiensten. 

Deze eenheid zal diensten verlenen op het terrein van automatisering 
en informatisering. Tot de klantenkring behoren alle universitaire een
heden. 

e. Restauratieve Voorzieningen. 
Deze dienst verleent 'catering'-diensten aan alle universitaire eenhe
den. 

f. Onderhoud Gebouwen en Installaties (OG&I). 
De diensten betreffen eigenaarsonderhoud (CvB is eigenaar) en ge
bruikersonderhoud (faculteiten en diensten) van universitaire gebou
wen inclusief gebouw-gebonden installaties. PT/FB stelt zich boven
dien op het standpunt dat OG&I de uitvoering van onroerend
goedprojecten na vaststelling van het programma van eisen door de 

opdrachtgever op zich kan nemen. De klant (vaak het CvB in de eige
naarsraD kan per project bepalen of en in welke mate een project door 
de productgroep kan worden gerealiseerd. Ook de door de RUL opge
richte 'vastgoed bv's' kunnen als klant optreden. Het CvB is nu en in 
de toekomst overigens de belangrijkste klant/opdrachtgever van deze 
eenheid. 

De productgroep zal tevens technische dienstverlening omvatten. Dit 
hangt enerzijds samen met de mogelijkheid om in het kader van de re
organisatie van het BvdU de Technische Dienst van de Civiele Dienst 
WSD anders te positioneren en anderzijds met de noodzaak om zo 
veel en zo snel mogelijk te komen tot functionele samenvoeging van 
de bij de RUL voorkomende technische diensten en deze organisato
risch onder te brengen bij p-groep OG & I. 
De zorg voor coördinatie van de universitaire huisvestingsactiviteiten 
vormt een taakbestanddeel van de nog op te richten Dienst lnstellings
beheer van het BvdU. 
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g. Services Gebouwen en Terreinen. 
Tot deze productgroep worden de volgende diensten gerekend: 

de groenvoorziening (overwegend onderhoud plantsoenen); 
het schoonmaken van de universitaire gebouwen; 
de energievoorziening (gas, electra, water etc.). 

Tot de klantenkring van deze dienst bèhoren het CvB en alle universi
taire eenheden. 
De groenvoorziening wordt geheel in eigen beheer uitgevoerd (9 fte 
plus 2 WSW-ers). Het schoonmaakonderhoud is thans grotendeels uit
besteed. Er is een contract gesloten met een organisatie, die op haar 
beurt het schoonmaakonderhoud weer uitbesteedt bij derden. Het 
PT/FB heeft geadviseerd deze taak bij het Universitair Facilitair Bedrijf 
onder te brengen om: 

optimale besteding van de gelden (ruim 6 miljoen) te waarborgen; 
een goede afstemming te realiseren met het op beperkte schaal 
onder decentrale verantwoordelijkheid uit te voeren schoonmaak
onderhoud in eigen beheer. 

Voor onderbrenging in het UFB wordt een personele capaciteit van 1 
FTE (hbo-niveau) nodig geacht. De activiteit energievoorziening omvat 
het registreren, meten en analyseren van verbruikscijfers met hun bij
behorende kosten met als doel bevordering van de doelmatigheid. 

3. Hoe moet het 'management control'-systeem binnen het UFB worden inge
richt? 
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In feite wordt slechts één alternatief overwogen: het alternatief van 'winst
centra' met periodieke budgettering en afrekening op resultaten. De ma
nagers van de productgroepen zijn verantwoording verschuldigd aan de di
recteur voor de bedrijfsvoering en het resultaat van hun eenheid. Het voor 
de eenheid vastgestelde bedrijfsplan vormt hiervoor het referentiepunt. De 
directeur heeft de zorg voor strategie- en belaidsbepaling van het UFB. 

De eindverantwoordelijke directeur (1 fte) met resultaatverantwoordelijke 
managers bij de productgroepen (start: 4,5 fte) zullen overigens samen met 
een controller en een P & 0-functionaris het managementteam van het FB 
vormen. Algemeen uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden zo laag mo
gelijk in de organisatie van het UFB worden gelegd. 



De administratieve en secretariële ondersteuning van de productgroepen 
kan beperkt in omvang blijven. Financieel-administratieve, bedrijfsecono
mische en P & 0-kennis en -vaardigheden worden voor het gehele FB ge
concentreerd in een tweetal stafeenheden. Zij staan ten dienste van de pro
ductgroepen en de centrale organisatie. 
Er zal gewerkt worden met deelbedrijfsplannen voor de onderscheiden pro
ductgroepen. De functie van deze plannen en het totaalplan is het creëren 
van een referentiepunt voor de beheersing van bedrijfsvoering. Op zijn 
beurt vormt het strategisch (meerjarig) ondernemingsplan de referentie 
voor de (deel)bedrijfsplannen. Deze plannen zijn te beschouwen als uitge
breide budgetteringsplannen. De volgende deelbudgetten zullen worden 
onderscheiden: 

activiteitsbudgetten: inkoop-, productie-, verkoop-, en personeelsbud
get; 
kostenbudgetten: budgetten voor variabele, vaste en flexibele kosten. 
Deze zijn vooral ook van belang voor tariefcalculatie, taakstelling en 
kostenbeheersing; 
resultatenbudgetten: gebudgetteerde opbrengsten versus gebudget
teerde kosten per functie; 
kapitaalbudgetten: voorraad-, debiteuren-, investeringsbudget; 
liquiditeitsbudgetten: begrote, te ontvangen en te betalen bedragen, 
mede met het oog op financieringsbehoefte en mogelijkheden. 

Aldus ontstaat een samenhangend overzicht van doelstellingen, activiteiten 
en resultaten. Bovendien kunnen productgroepmanagers op basis van 
goedgekeurde budgetten uitgaven doen dan wel verplichtingen aangaan. 
Met behulp van de budgetten is budgetcontrole mogelijk en kunnen pro
ductmanagers verantwoording afleggen aan de directeur. 
De uit te voeren taken in het kader van de budgettering wijken af van de 
oude begrotingstaken. Zij leggen ook beslag op administratieve capaciteit. 

4. Waarover moet de directeur van het UFB aan het universiteitsbestuur ver
antwoording afleggen? 
De volgende alternatieven worden overwogen: 

A. de directeur legt verantwoording af over het totaalresultaat; 
B. de directeur legt verantwoording af over de deelresultaten van de pro

ductgroepen. 
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Gekozen wordt voor alternatief A. 
De directeur is verantwoording verschuldigd aan het CvB, de RvT en de 
SvdU. Hij legt verantwoording af over het totale UFB resultaat. De deelre
sultaten van de diverse productgroepen vormen voor de directeur een 
graadmeter voor de 'performance' van de groepen, maar vormen geen ele
ment in de beoordeling door het CvB. 

De directeur heeft derhalve de vrijheid om negatieve resultaten van een be
paalde productgroep te compenseren met positieve resultaten van de an· 
dere groep. Product-innovatie, tegenvallende vraag en dergelijke kan bij 
elke productgroep tot tijdelijke verliezen leiden. Uiteraard kan een perma
nent verliesgevende productgroep op de lange duur niet in stand worden 
gehouden. De directeur heeft tot taak het dienstenassortiment zo goed mo
gelijk af te stemmen op actuele wensen van klanten. Nadrukkelijk wordt on
derkend dat de onder het huidige bekostigingssysteem winstgevende dien
sten in het nieuwe systeem niet de enige winstgevende hoeven te zijn. 
In het begin verkrijgt de directeur een beheersmandaat van de SvdU. Op 
termijn zal doormandatering binnen het UFB plaatsvinden. Dit vereist wel 
overeenstemming tussen mandant en mandataris. 

5. Welke regelgeving door het Universiteitsbestuur geldt rond de systemen 
van interne contractering? 
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Het Universitair Facilitair Bedrijf zal op eEm herkenbare, marktconforme 
wijze zijn taken uitvoeren. Redenen die voor marktconformiteit worden ge
noemd, zijn: 

bevordering van de klantgerichtheid; 
bevorderen van de afstemming tussen vraag en aanbod van facilitaire 
producten en diensten; 
optimalisatie van kosten van facilitaire diensten en producten; 
bevordering van het kostenbewustzijn van de universitaire actores; 
betere afstemming van de omvang van de universitaire facilitaire acti· 
viteiten op de omvang van de primaire taken van de RUL 

De leiding van het UFB verkrijgt de bevoegdheid om zelf diensten van der
den in te kopen indien zij dat economisch verantwoord acht. Uiteindelijk 
beschikt het UFB niet meer over eigen budgetten. De totale jaarlijkse lasten 
zullen gedekt moeten worden uit te behalen omzetten. Aan het UFB wor
den volledige financiële verantwoordelijkheden overgedragen. Activa en 
passiva worden 'eigendom' van het UFB. 



Daarmee zal het UFB in haar prijsstelling moeten aankoersen op een dek
king van alle kostencomponenten die aan het UFB zijn toe te rekenen. 
Uiteindelijk zal daarbij een situatie van vrije winkelnering bestaan. In de te 
realiseren eindsituatie is er buiten de verticale 'management control'-rela
tie (zie 4) geen aanvullende regelgeving rond interne contractering. 

6. Hoe moet de administratieve functie binnen het UFB worden ingericht? 
De volgende alternatieve oplossingen worden overwogen; 

A. alle administratieve taken worden gecentraliseerd bij een kleine staf, 
deel uitmakend van de centrale organisatie van het UFB; 

8. alle administratieve taken worden gedecentraliseerd bij de product
groepen; 

C. administratieve taken worden deels gecentraliseerd en deels gedecen
traliseerd. 

Gekozen wordt voor alternatief C. 
Uitvoerende administratieve taken die direct samenhangen met activiteiten 
die 'op locatie' worden uitgevoerd, vinden bij de productgroep plaats (be
stellen, inkopen, bewaren, verkopen). De financiële administratie en de per
sonele administratie wordt uitgevoerd door een kleine staf, deel uitmakend 
van de centrale organisatie van het UFB. Ook de zorg voor interne richtlij
nen, controle, consolidatie en informatievoorziening komt bij deze staf te 
liggen. Voorzover {financiële) bewerkingsslagen moeten plaatsvinden, zal 
sprake zijn van centralisatie. De (veelal niet financiële) administratie vindt 
decentraal plaats. 
De redenen voor deze keuzen zijn als volgt: 

de kosten van de als 'overhead' aan te merken administratieve taken 
moeten binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden; 
functiescheiding moet doelmatig en doeltreffend worden gerealiseerd; 
het verzoek van de Stuurgroep om waar mogelijk administratieve ta
ken te clusteren, om kostenbesparing te realiseren en schaarse forma
tieruimte zoveel mogelijk in te kunnen zetten op de kerntaken van het 
UFB. 

De administratieve taken die op locatie worden uitgevoerd, behoren tot de 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de manager van de product
groep. 
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Voorts komt het volgende (deel)probleem aan de orde: 

7. Moeten interne klanten contractpartners zijn van de externe energieleve
rancier? 

De volgende alternatieven worden overwogen: 

A. Er wordt een contract afgesloten tussen de productgroep van de facili
taire eenheid en het energiebedrijf; 

B. Er worden contracten afgesloten tussen de diverse organisatorische 
eenheden en het energiebedrjjf binnen een raamcontract met de pro
ductgroep van de facilitaire eenheid. 

Gekozen wordt voor alternatief 8. 
Naar het oordeel van het PT/FB (de ontwerper) vereist een goede kostenbe
heersing (mede)verantwoordelijkheid voor het energieverbruik van decen
trale eenheden. Naast de kostenvoordelen verbonden aan het centraal af
sluiten van een raamcontract met de leverancier zijn dus verwachte 
voordelen als gevolg van benviceding van het gedrag van de actoren in de 
organisatorische eenheden, bepalend voor de keuze. 

Herontwerp: realisatieontwerp 

Het realisatieontwerp heeft betrekking op de wijze waarop het objectontwerp zal 
worden gerealiseerd (de implementatie). In dit verband zijn de volgende beslui

ten genomen: 

1. Er zal een overgangsperiode gelden van drie jaar om geleidelijk toe te wer
ken naar een marktconforme werkwijze. 

2. Op enig moment in de periode 1995-1999 zal het nu bestaande FB buiten 
het BvdU worden geplaatst. Het FB moet dan een eigen Raad van Toezicht 
hebben en een eigen Dienstcommissie. 

3. Buiten het BvdU zal op termijn een UFB ontstaan. Toekomstige fusie met 
de nu nog decentraal uitgevoerde facilitaire activiteiten ligt immers voor de 
hand. Toekomstige integratie geschiedt echter op basis van vrijwilligheid. 
Verwacht wordt, dat in het geval het UFB succesvol blijkt te zijn, enige bud
gettaire druk ertoe zal leiden dat decentrale eenheden zullen besluiten tot 

integratie. 
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Eventueel zal het CvB passende maatregelen nemen. De noodzaak hiertoe 
kan voortvloeien uit haar verantwoordelijkheid voor het beheer van de uni
versitaire middelen. Maatregelen zullen genomen worden indien decen
traal uitgevoerde en gecoördineerde taken aantoonbaar ondoelmatig en te
gen onverantwoorde kosten in stand worden gehouden. Indien om welke 
reden dan ook wordt gekozen voor voortzetting van facilitaire taken onder 
decentrale bedrijfsvoering en verantwoording dan geldt: 

bindende universiteitsbrede tariefsafspraken die concurrentieverval
sing moeten voorkomen; 
het universiteitsbestuur zal de decentrale eenheid niet steunen in per
sonele en materiële middelen. 

4. Met betrekking tot de overgang van de huidige bekostigingssystematiek 
naar het toekomstige systeem van interne contractsring geldt het vol
gende. In eerste instantie zullen de mogelijkheden van het FB grotendeels 
worden bepaald door: 

de omvang van de aan het FB toe te kennen budgetten voor de eigen 
personele en materiële lasten; 
de omvang van de centrale budgetten waarmee het CvB specifieke 
producten en diensten voor de RUL inkoopt bij het FB (onder andere 
huisvesting); 
de omvang van de omzetten die voortvloeien uit de reeds nu tegen 
een prijs aan te bieden diensten en producten. 

Vanaf het moment dat het FB buiten het BvdU wordt geplaatst (dus tot UFB 
wordt), zal het niet meer over eigen budgetten beschikken. De totale jaar
lijkse lasten zullen gedekt moeten worden uit te behalen omzetten. Het be
geleiden van het noodzakelijke veranderingsproces is een belangrijke taak 
voor de nieuw aan te trekken directeur. 

Evaluatie 
Een volledige evaluatie van de werking van herinrichtingskeuzes kan pas na ver
loop van tijd plaatsvinden. Op het moment dat dit onderzoek plaatsvond (sep
tember 1994) moet de definitieve besluitvorming over de inrichting van het 
(Universitair) Facilitair Bedrijf nog plaatsvinden. Van een evaluatie kan binnen 
de RUL op dit moment derhalve zeker nog geen sprake zijn. 
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Op het moment dat dit onderzoek plaatsvond, klonken er belangrijke politieke 
argumenten van de Dienst commissie voor een snellere inrichting van een UFB 
en tegen een geleidelijke inrichting vanuit het BvdU. De kans bestaat immers, 
dat faculteiten later niet loyaal zullen meewerken onder andere omdat de beste 
functies dan reeds zijn bezet. 

Overigens is bij het ontwerp wel gebruik gemaakt van ervaringen opgedaan bij 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Groot (1988) gaf reeds een 'impressionistische 
schildering' (p. 208 e.v.) van eerste ervaringen met dit systeem. Intussen is 
meer duidelijkheid over de werking van het systeem en hebben regelmatig ge
sprekken plaats gehad met vertegenwoordigers van het universitaire facilitaire 
bedrijf in Utrecht. 

2.3 DSM/BV Facilitair Bedrijf IPL 

2.3.1 Algemeen 

Industriële Producties Limburg BV is verbonden met het geïntegreerde interna
tionale chemieconcern DSM. De hoofdzetel van dit concern, waar eind 1993 we
reldwijd ca. 20000 mensen werken en dat een jaaromzet heeft van ca. 8 miljard 
gulden, bevindt zich in Heerlen. 

Het DSM-concern bevat een groot aantal ondernemingen. De meeste zijn geves
tigd in Europa en de Verenigde Staten. De ondernemingen zijn onderverdeeld in 
vijfentwintig business units, gegroepeerd in negen divisies. De ondernemingen 
richten zich op de volgende gebieden: 
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basismaterialen (koolwaterstoffen en basispolymeren); 
'performance' materialen (engineering kunststoffen, synthetische rubbers 
en constructieharsen); 
materiaalverwerking (engineering kunststofproducten, kunststof consu
mentenproducten, kunststofverpakking en 'Compounds & Mouldings'); 
chemische basisproducten (vezelgrondstoffen, melamine en 
meststoffen); 
fijnchemie; 
coating harsen; 
energie. 



Tot de klantenkring van DSM behoren vooral industriële afnemers. Zo worden 
DSM-producten verwerkt in auto's, computers, electrische en electronische ap
paraten, verpakkingen, synthetische vezels en verven. Fijnchemicaliën worden 
verwerkt in geneesmiddelen en voedings-en genotmiddelen. 

Industriële Producties Limburg BV is een onderdeel van FSI (Fonds voor Sociale 
Instellingen). DSM Limburg BV fungeert als werkgever van de werknemers van 
DSM in Zuid-Limburg en vertegenwoordigt DSM in de regio. DSM-Limburg BV 
bestuurt een stichting die de sociale en culturele belangen van het DSM-perso
neel in Limburg behartigt: de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI), 
oorspronkelijk in het leven geroepen om voor een sociale infrastructuur in het 
agrarische Limburg te zorgen en voor door ongevallen minder valide mijnwer
kers alternatief werk te vinden. Het bestuur van FSI wordt gevormd door het be
stuur van DSM Limburg BV en leden van de ondernemingsraad. Het FSI exploi
teert een aantal sociale werkvoorzieningen in het kader van de WSW. Dit 
geschiedt met behulp van de Stichting Bedrijven van het Fonds voor Sociale 
Instellingen (SBF). Zo exploiteert het FSI onder andere een uitleenbureau voor 
mensen die met hun lichamelijkeen/of geestelijke beperkingen werkzaamheden 
in de facilitaire dienstverlening (postkamer, repro, beheer en onderhoud van 
badgebouwen e.d.) kunnen verrichten. Er bestaat ook een FSI Beheers
maatschappij, die een vijftal zelfstandige commerciële bedrijven insluit. Eén 
daarvan is BV Facilitair Bedrijf IPL. IPL richt zich op Facility Services en Facilities 
Management, Catering en Beveiliging. BV Facilitair Bedrijf IPL beheert en ex
ploiteert bijvoorbeeld alle bedrijfsrestauratieve diensten van DSM in Limburg. 
Deze diensten worden zowel vanuit eenvoudige verstrekkingspunten verleend 
als vanuit kwalitatief hoogstaande restaurants (voor eigen personeel en voor 
gasten). 

Bij DSM bestaat behoefte aan facilitaire dienstverlening op grote industriële lo
caties (inclusief het centrale 'research' instituut), in laboratoria en in kantoren 
(met name het Hoofdkantoor, Kantoor Urmond en Kantoor Sittard). Een indus
triële locatie bestaat uit een groot aantal fabrieken, enkele middelgrote kantoren 
(van ongeveer 200 werkplekken), bedrijfslaboratoria, magazijnen en werkplaat
sen. Tot het hart van de facilitaire dienstverlening op een industriële locatie be
horen: 

beveiliging en toegangscontrole; 
aanleg en beheer van data- en telecommunicatie-infrastructuur 
beheer van wegen, terreinen, kolommen banen, leidingen en riolen; 
brandweer en beheer blusmiddelen; 
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beheer en exploitatie van kantines en badgebouwen; 
de levering van een aantal diensten als schoonmaak en reproductie en 
het leveren van een aantal middelen zoals meubilair en toegangspassen. 

De facilitaire dienstverlening werd voorafgaande aan het herontwerp in beleids
matige zin bestuurd door het zogenaamde College BeleidsOverleg. Hierin had
den naast de directie DSM Limburg vertegenwoordigers van de divisie (de ge
bruikers van de locatie en de meeste kantoren) zitting. 

2.3.2 Selectie en onderzoeksmethode 

Deze gevalstudie werd geselecteerd na een benoeming van de onderzoeker als 
lid van eenwerkgroep 'Herinrichting administratieve organisatie' bij IPL. Ook 
.een collega van de faculteit Technische Bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven was bij deze ontwerpopdracht betrokken. De werkgroep 
was verantwoording verschuldigd aan een stuurgroep binnen BV IPL. De ont
werpopdracht aan de werkgroep stond in direct verband met het recente her
ontwerp van het 'management control'-systeem (de organisatiestructuur van 
IPL en de beheersingsprocessen) binnen IPL. Bij het herontwerp van dit systeem 
was er geen enkele betrokkenheid van de onderzoeker. De benoeming tot lid 
van de werkgroep 'Herinrichting administratieve organisatie' vond plaats per 
brief d.d. 8 juni 1993. De brief volgde op eeQ onderhoud met de directeur van 
IPL, de controller en een (interne) organisatieadviseur. 

In het kader van de ontwerpopdracht hebben in de periode augustus/september 
1993 interviews plaatsgevonden met diverse (potentiële) leiders van profitcen
tra (toenmalige projectleiders). Bovendien vonden in het kader van de ontwerp
opdracht interviews plaats met het Hoofd Control and Accounting van DSM 
Chemieals and Fertilizers. Hij was één van de pioniers op het terrein van interne 
contraetaring rond ondersteunende diensten bij DSM. De inzichten verkregen 
uit deze interviews zijn in een bijlage verwoord (bijlage). 

Omdat een goed inzicht in herontwerpprocessen van het 'management control'
systeem rond facilitaire dienstverlening bij DSM van groot belang was voor een 
succesvolle uitwerking van de ontwerpopdracht 'Herinrichting administratieve 
organisatie', werd parallel aan deze opdracht een onderzoek ingesteld naar dit 

herontwerp proces. 
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: 

open interviews; 
sem i~gestructu reerde interviews; 
documentenstud ie. 

Interviews vonden plaats met de directeur van IPL, de controller van IPL, het 
Hoofd Control and Accounting van DSM Chemieals and Fertilizers en de (voor~ 
malig) directeur van ITB (Industrieel Terreinbeheer). Bovendien werd één van 
de plantmanagers geïnterviewd die regelmatig contracten afsluit voor onder~ 
steunende diensten. Het betrof hier de plantmanager Caprolactam. 
Bij deze case-study is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

Bijstelling organisatie BV Facilitair Bedrijf IPL (vierde versie); 
Opdrachtformulering werkgroep inrichting administratieve organisatie; 
Jaarverslag 1993 DSM NV; 
Diverse nummers van 'DSM~nieuws'; 
Het artikel 'Economische en sociale stromingen plaveien de weg naar 
Facility Management', door Ir. J.J.M. Braat (directeur IPL), opgenomen in 
'Facility Management Magazine' van december 1992; 
Diverse copieën van sheets voor presentaties; 
De dienstencatalogus 'Duizend-en één diensten' d.d. september 1991; 
Algemene leveringsvoorwaarden IPL dd maart 1993; 
Algemene aankoopvoorwaarden IPL dd maart 1993; 
Diverse voorbeelden van schriftelijke offertes. 

Over deze casus werd eerder gerapporteerd door Keizer & Vosselman (1994) en 
Vosselman (1994) 

2.3.3 De regulatieve cyclus 

Gesignaleerde knelpunten 
Aan het eind van de tachtiger jaren werden de volgende knelpunten gesignaleerd: 

de coördinatie tussen centraa1 en decentraal operationeel bestuurde facili
taire activiteiten verliep niet vlekkeloos. De problemen worden hieronder 
nader geanalyseerd; 
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de uitvoering van de diensten stond volstrekt op zichzelf. Er was geen ex
pliciete relatie met de uitvoering van primaire processen. De mate van effi
ciency en effectiviteit van de facilitaire diensten werd daarom in brede 
kring ter discussie gesteld. Gebruikers op de locaties leken slechts in be
perkte mate inzicht te hebben in nut en betekenis van de dienstverlening. 

Nadere probleemanalyse 
De coördinatieproblemen staan direct in relatie 'tot de versnippering van de uit
voering en (operationele) besturing van facilitaire activiteiten. De uitvoering en 
operationele besturing van de facilitaire diensten vindt zowel centraal als decen
traal plaats. De facilitaire dienstverlening in de fabrieken vindt plaats onder de 
verantwoordelijkheid van de 'plantmanager'. Hij is de zogenaamde 'huisbaas'. 
Voor alle gebieden tussen afzonderlijke fabrieken is een locatiebeheerder aan
gesteld. In sommige gevallen besteedt een 'plantmanager' de facilitaire activi
teiten uit aan de lokatiebeheerder. Ook op de kantoren vindt locatiebeheer 
plaats onder verantwoordelijkheid van een lokatiebeheerder. Daarbij is het loca
tiebeheer van het kantoor Sittard volledig 'uitbesteed' aan I PL. Weer andere fa
cilitaire diensten worden vanuit een centraal punt operationeel bestuurd en uit
gevoerd. Enke.le belangrijke centrale diensten zijn: 

afdeling Planologie: beheer van gronden en andere eigendommen en ver
zorgen van het planologisch beleidsplan; 
concerndienst Informatie Systemen en Automatisering (ISA): vaststelling 
van het beleid met betrekking tot de informatie -en communicatiesystemen 
alsmede het beheer van de hoofdinfrastructuur voor telefonisch en data
verkeer voor DSM in Limburg; 
de Centrale Dienst Bedrijfsbeveiliging (CDBB): deze richt zich op het inrich
ten van personele, fysieke en organisatorische barriere- systemen ter be
scherming van personen en installaties. Bovendien bepaalt deze dienst het 
beleid met betrekking tot de bedrijfsbeveiliging. 

De problemen die in relatie tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van de fa
cilitaire activiteiten worden gesignaleerd, staan nadrukkelijk in verbinding met 
het feit, dat er slechts een beperkt inzicht is in de kosten van de dienstverlening. 
In administratieve zin werden kosten verdeeld met verdeelsleutels die niet voor 
iedereen acceptabel of beïnvloedbaar waren. Een ander belangrijk verschijnsel 
is de vage en complexe eigenaarsroL Hierdoor is het voor de Locatiebeheren 
onmogelijk een lange termijn-beheersbeleid te ontwikkelen en goedgekeurd te 
krijgen. Tot besluit geldt dat als gevolg van de diffuse verdeling van bevoegdhe
den geen adequate 'make ar buy'-afwegingen kunnen worden gemaakt. 
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Herontwerp 

Anders dan bij het Facilitair Bedrijf van de RUL is bij DSM minder sprake ge
weest van een bewust proces van herontwerp. Veeleer is sprake van een be
paalde ontwikkelingsgang, die als volgt kan worden gereconstrueerd. 
In de loop van het ontwikkelingstraject werden de volgende problemen gecon
stateerd, alternatieve oplossingen overwogen en keuzes gemaakt. 

1. Moet de operationele besturing ('regeling') van het facilitaire locatiebeheer 
worden gecentraliseerd of gedecentraliseerd? 
De volgende alternatieven werden overwogen: 

A. Voortzetting van de huidige situatie (decentralisatie); 
B. Centralisatie van de operationele besturing in een afzonderlijke een

heid. 

Alternatief B werd gekozen. 
De Raad van Bestuur van DSM besloot in 1991 tot de oprichting van ITB: 
Industrieel Terrein Beheer (en DOGEM Kantoren), ingangsdatum 1 januari 
1993. Deze eenheid, die gepositioneerd werd bij DSM Services te Geleen 
(Gemeenschappelijke Diensten) en daarmee een 'Service Unit' werd, kreeg 
niet alleen tot taak de industrieterreinen maar ook alle kantoren te beheren. 
In concreto wordt de taak van ITB als volgt geformuleerd: "het op een voor 
de gebruikers acceptabel service- en kwaliteitsniveau zo goedkoop moge
lijk beheren van het industrieterrein en de (kantoor)gebouwen, alsmede het 
verzorgen van locatiediensten". Het beheer zal met name geschieden via 
'maincontracting'. 
ITB zal onder toezicht staan van de gebruikers ('bewoners'): de 'Business 
Units' en vergelijkbare bedrijfsonderdelen. ITB zal bestaan uit de volgende 
organisatie-onderdelen: 

Bedrijfsbrandweer; 
Bedrijfsbeveiliging; 
Locatied iensten; 
Gebouwen; 
Infrastructuur; 
Haven & Rail. 
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2. Hoe moet het 'management control'-systeem voor de operationeel 
bestuurder (ITB) van facilitaire activiteiten in hoofdzaak worden ingericht? 
Er werd gekozen voor een systeem van interne contractering, in samen
hang met een bepaalde verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijk
heden. ITB sluit niet alleen contracten af met leveranciers, maar ook met 
interne afnemers. ITB zal onder leiding staan van een directeur 
lndustrieterreinbeheer. Deze rapporteert aan de directeuren Personeel en 
Algemene Zaken uit de twee grootste divisies binnen SEL (Sociale Eenheid 
Limburg). Voorts worden besluiten collectief genomen in het lBC 
(Industrieterrein Beleid College). 
Dit College bestaat uit: 

de directeuren Personeel en Algemene Zaken van de twee grootste di
visies; 
directeur ITB; 
de directeuren van de afnemende 'business units' en directeuren van 
gelijkgestelde groepen. 

In de vergaderingen worden bijvoorbeeld beslissingen voorbereid over ge
dwongen winkelnering en vindt afstemming plaats van budgetten, strategi
sche meerjarenplannen, investeringsplannen en organisatieaanpassingen. 

3. Welke contractbepalingen gelden tussen /TB en haar klanten? 
Afnemers betalen een standaardkostprijs per eenheid (getoetst aan externe 
maatstaven). Over de te maken kosten en tarieven worden met gebruikers 
meerjarenafspraken gemaakt. Daarnaast is sprake van een vaste vergoe
ding door gebruikers van de locatie voor de beschikbaarheid van algemene 
diensten (continue collectieve 'services'). 

4. Moet de uitvoering van facilitaire activiteiten in beginsel worden uitbesteed 
of in eigen beheer plaatsvinden? 
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Hiervoor werden de volgende alternatieven overwogen: 

A. De uitvoering van facilitaire activiteiten wordt volledig uitbesteed aan 
derden (conform advies McKinsey); 

B. De uitvoering wordt gedeeltelijk in eigen beheer, gedeeltelijk door der
den (buiten het concern) uitgevoerd; 

C. De uitvoering van facilitaire activiteiten wordt binnen het concern 'op 
afstand' geplaatst; 

D. Een combinatie van C met A en/of B. 



Er is gekozen voor D. De Raad van Bestuur gaf de opdracht aan ITB alle fa
cilitaire diensten zo veel mogelijk door IPL te laten uitvoeren; bjj IPL moet 
dus altijd offerte worden aangevraagd. IPL is daarmee op te vatten als een 
'key supplier' waarmee ITB langdurige contracten afsluit. ITB heeft dus in 
feite de 'eigenaarsfunctie' en is verantwoordelijk voor beheer en beleid. Zij 
bewaakt de contracten met afnemers en leveranciers. Een uitzondering 
geldt voor de brandweerfunctie; deze wordt in eigen beheer uitgevoerd 
door ITB. Aan het besluit van de Raad van Bestuur lag een belangrijke re
den ten grondslag. De resulaten van het DSM-concern verslechterden en 
ontslag dreigde voor vele personeelsleden. FSI werd gevraagd om de over
tollige personeelsleden van werk te voorzien. FSI toonde zich daartoe be
reid onder de nadrukkelijke voorwaarde dat IPL alle facilitaire diensten zou 
mogen leveren. Zij werd in haar eis ondersteund door de goede indruk die 
het 'op afstand' geplaatste IPL in de nieuwe kantoorlocatie Sittard had ge
maakt. Dit nieuwe kantoor werd in het kader van het nieuwe huisvestings
concept (zoveel mogelijk mensen buiten de industriële locatie) in Sittard 
gevestigd. IPL kreeg de opdracht volgens een integraal concept facilitaire 
diensten te verlenen aan het kantoor Sittard (1000 werkplekken). 
Indien de dienstverlening naar wens zou verlopen, werden ook andere kan
toren in het vooruitzicht gesteld (totale kantoorbezetting DSM ca. 3500 
werkplekken). Het integraal concept werd als volgt verwoord: "Facility 
Management is het integraal plannen, bewaken en realiseren van de huis
vesting, de 'services' en de middelen die moeten bijdragen aan een effec
tieve, efficiënte, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen van 
een organisatie in een veranderende omgeving'' (Braat, 1992, op basis van 
Regterschot,.1989). 

5. Hoe worden de (uitvoerende) facilitaire activiteiten bij de uitvoeringsorga
nisatie geordend? Met andere woorden: vindt organisatiestructurering 
plaats via een klantgericht of een productgericht criterium? 
Binnen IPL is een tijdlang gediscussieerd over de vraag of IPL langs een 
'verticale' lijn (integraal pakket per klantobject) of langs een 'horizontale' 
lijn (afzonderlijke diensten voor diverse klanten) zou moeten worden ge
structureerd. Hierbij ging het in feite om de vraag, of bij de organisatie
structurering een klantgericht of een productgericht criterium zou worden 
gebruikt. Als voordeel van een klantgerichte organisatie werd vooral gezien 
dat de klant voor de totale dienstverlening maar één aanspreekpunt heeft 
en dat de facilitaire dienstverlening kwalitatief beter en klantgerichter 
wordt. Als voordeel van een productgerichte organisatie werden het beha
len van schaalvoordelen en de mogelijkheid om tot prijsvergelijking op de 
markt te kunnen komen, genoemd. 
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Uiteindelijk is gekozen voor een 'horizontale', productgerichte organisatie. 
Van doorslaggevend belang voor deze keus was de mogelijkheid om tot 
prijsvergelijking op de markt te komen. Vanwege het klantspecifieke karak
ter is voor integrale pakketten niet of nauwelijks een prijsvergelijking mo
gelijk. De missie van IPL is in onderstaande punten verwoord: 

het leveren van facilitaire producten en diensten; 
op verzoek van klanten binnen en buiten DSM; 
tegen overeengekomen kwaliteit en concurrerende tarieven; 
met optimale inzet van medewerkers met een WSW/SBF dienstver
band. 

6. Hoe wordt BV Facilitair Bedrijf IPL georganiseerd? 
Evenals probleem 5 lag dit probleem op het bord van de leiding van BV 
Facilitair Bedrijf IPL. De organisatiestructuur van IPL kan worden getypeerd 
als een staf-lijnorganisatie. Uitgangspunt is dat de centrale staf in omvang 
wordt beperkt; de staf wordt zoveel mogelijk in de 'facility units' onderge
bracht. Sommige stafactiviteiten lenen zich echter moeilijk voor decentrali
satie. Bovendien wordt in de aanloopfase enige centralisering van stafon
dersteuning wenselijk geacht. Schematisch kan het ontwerp van de 
organisatiestructuur als volgt worden weergegeven (zie figuur 2.3): 

--------------- BV Facilitair Bedrijf IPL 
I inleencontract 

I SBF-ASB 1·----
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Figuur 2.3: de organisatiestructuur van BV Facilitair Bedrijf IPL 



Uit de verschillende organisatorische eenheden wordt een management
team gevormd. Om precies te zijn, bestaat dit team uit negen leden: de ma
nagers van de 'Facility Units', 'Support Units' en de directie. In het onder
staande worden de kernactiviteiten van de verschillende organisatorische 
eenheden kort beschreven. 

a. de afdeling Marketing Support/Staf 
Deze afdeling ondersteunt de directie en het management bij de vast
stelling van een algehele marktstrategie. Bovendien ondersteunt deze 
afdeling de facility units bij het opbouwen van sterke posities in ver
sch i I lende dienst/marktcombi naties. 
De daadwerkelijke acquisitie van orders vindt in de lijnorganisatie 
plaats. De afdeling Marketing Support kan hierbij ondersteunen met 
een loketfunctie (eerste contactpersoon voor derden), de ontwikkeling 
van een huisstijl, het doen van marktonderzoek, het maken van pro
spect-rapporten en het zoeken naar nieuwe product-marktcombinaties. 
Bovendien vindt vanuit deze afdeling stafondersteuning plaats op ge
bieden als inkoop, beheer vastgoed, bijzondere projecten en interne 
organisatie. 

b. de afdeling Control 
Deze afdeling verwerkt bedrijfsgegevens tot financiële informatie en 
consolideert op bedrijfsniveau. De 'Facility Units' verwerken urenver
antwoording, productiestaten en dergelijke in hun bedrijfsadministra
tie. In feite gaat het hier om niet-financiële informatie. De gegevens uit 
de bedrijfsadministraties vormen de basis voor de financiële adminis
traties. Ter bevordering van een goede aansluiting beschikken 'Facility 
Units' over een aanspreekpunt binnen Control. Voorts voorziet Control 
de directie van 'ex ante'- bedrijfseconomische informatie over de im
plementatie van een groeistrategie. De controller stuurt de financiële 
informatievoorziening hiërarchisch en functioneel aan. Tot besluit is 
Control als uitvoeringscentrum verantwoordelijk voor de facturering 
en het incasseren van (operationele) gelden. Zij verricht tevens de cre
diteuren- en debiteurenadministratie. 

c. de afdeling Personeel en Organisatie 
Deze afdeling biedt professionele ondersteuning aan het management 
op het gebied van Personeel en Organisatie. Zij ondersteunt de lijn bij 
de sociale begeleiding van WSW-medewerkers en bij investeringen in 
kennis/vaardigheden van alle werknemers binnen de BV IPL. 
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d. de 'facility unit' SW-services 
Deze facility unit staat in nauwe relatie met ASB (het uitzendbureau). 
ASB blijft op zichzelf een onderdeel van SBF (Sociaal Beheers Fonds). 
ASB heeft tot taak om de verplichtingen op sociaal en administratief 
terrein uit de WSW na te komen. Zij detacheert werknemers op basis 
van continuïteit. 

Terwijl ASB in de oude structuur vele DSM-klanten had, heeft zij in de 
nieuwe structuur nog maar één klant: de BV Facilitair Bedrijf IPL. 
Jaarlijks wordt tussen ASB en IPL een 'inleencontract' voor WSW
werknemers afgesloten. Alle contacten met (interne) DSM-klanten zul
len in de toekomst via IPL verlopen. Bestaande contracten tussen 
DSM-klanten en ASB worden omgezet in contracten tussen IPL en 
DSM. Het gaat hierbij vooral om het detacheren van WSW-werkne
mers voor bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden: industriële 
schoonmaak, administratief werk, zaalbediening, chauffeurswerk, pal
letproductie, magazijnbediening, veiligheidsmiddelen, terreinwerk, 
vaklieden en monsterarchief. 

Voorts verleent deze 'facility-unit' enkelvoudige diensten voorzover 
deze geen onderdeel uitmaken van een andere facility unit, zoals in

dustriële schoonmaak, klein transport, klussenploeg, werkplaats-activi
teiten, beheer, onderhoud en uitgifte van veiligheidsmiddelen. 
De interne marktsegmenten waarop deze facility unit zich richt zijn 
'plants', laboratoria en ITB/stafgebouwen. In sommige gevalllen wor
den deze markten via de facility unit FM bediend. 
Het ligt in de bedoeling dat IPL een afnamegarantie van personeel aan 
ASB afgeeft. ASB is immers geen risico-dragende economische een
heid (in tegenstelling tot IPL). De verantwoordelijkheid voor de sociale 
begeleiding van de WSW-werknemers zal bij het lijnmanagement van 
IPL komen te liggen, ondersteund door staffunctionarissen van P&O. 
Naar verwachting zal de overgangsperiode één tot twee jaar bedra

gen. 
De externe verslaggevingstaak over financiële en personele aspecten 

inzake de WSW blijft bij ASB berusten. 



e. de 'facility unit' Post/repro/archief 
Deze 'unit' verleent enkelvoudige diensten op marktconforme basis. 
Enkele voorbeelden van diensten: 

postbezorging (prijs per poststuk of postbak); 
repro/microverfilming (prijs per kopie); 
archief (aanneemsom of per stuk); 
drukwerk (prijs per eenheid); 

f. de 'facility unit' CaterRent 
Binnen BV Facilitair Bedrijf IPL is CaterAent het langst bestaande on· 
derdeeL Catering·diensten worden verleend aan verschillende locaties 
tegen lage marges. Afrekening vindt nu nog plaats volgens een 'open 
boek'-systeem, waarbij de klant behalve een 'management fee' de 
werkelijke kosten betaalt. Er wordt overigens een overgang naar 
'leased catering' overwogen: de cateraar exploiteert dan de restaura
tieve voorzieningen waarbij het eigendom van kantines, restaurants 
e.d. volledig wordt overgenomen. De interne klant (organisatorische 
eenheid) betaalt dan een vast lease-bedrag per periode. Daarnaast 
ontvangt de cateraar uiteraard bedragen van individuele afnemers. 
De klanten van CaterAent worden beschouwd als 'prospects voor an· 
dere mogelijke vormen van samenwerking (enkelvoudige dienstverle· 
ning zowel als integraal Facility Management). Daarom is besloten: 

dat CaterAent samengestelde dienstverlening kan contracteren 
(bijvoorbeeld naast catering ook schoonmaak); 
CaterAent voorstellen zal doen om in te kunnen spelen op klanten· 
wensen en om andere vormen van facilitaire diensten aan te stu· 
ren; 
te investeren in kennis en vaardigheden van de medewerkers van 
CaterAent om de inzetbaarheid bij andere vormen van facilitaire 
dienstverlening te vergroten; 
de acquisitie-activiteiten van CaterAent nauw op die van andere 
'units' af te stemmen. 
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g. de 'facility unit' Facility Management 
Voor deze 'unit' geldt het 'verticale' (= integrale) concept van 'Facility 
Management'. Hierbij wordt echter wel afgeweken van de oorspronke
lijke gedachte, dat deze unit in het lokatiemanagement een onafhanke
lijke en objectieve houding ten opzichte van de interne klant zal aanne
men en bijvoorbeeld zou adviseren bepaalde diensten extern te 
verkrijgen. Omdat IPL naast deze unit nog andere units kent, zal de 
unit Facility Management nu ook nadrukkelijk een taak hebben om de 
klanten te bewegen ook bij deze andere units af te nemen. 
Hoofdactiviteit van deze 'facility unit' is de coördinatie van facilitaire 
dienstverlening voor de interne klant. 

7. Hoe wordt het 'management control'-systeem binnen BV Facilitair Bedrijf 
IPL ingericht? 
Binnen IPL worden de verschillende productgroepen als 'profit centers' be
stempeld. Alle 'profit centra' zijn resultaatverantwoordelijk aan de directie 
van IPL en dienen hun 'business'-plannen naar behoren uit te voeren. De 
directie van IPL stelt voor de leiding van de profit centra richtlijnen en 'tar
gets' op. 

8. Hoe wordt het 'management control'-systeem voor de uitvoeringsorgani
satie als geheel (BV Facilitair Bedrijf IPL) in hoofdzaak ingericht? 
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Met de gebruikers van de diensten van IPL worden leveringsvoorwaarden 
afgesproken en wordt een betalingsregeling gespecificeerd. Betaling vindt 
plaats in echt geld. Er wordt ook rente in rekening gebracht, afhankelijk van 
de betalingstermijn. Hoewel ITB de eigenlijke contractpartij voor de pro
ductgroepen is, gaat de rekening naar ITB en de gebruikers. Voor sommige 
diensten betaalt ITB, voor andere de gebruikers. Gesteld kan daarom wor
den, dat er bij de contraetaring en levering veel partijen zijn betrokken. ITB 
sluit contracten af met haar klanten: managers van fabrieken, kantoren et
cetera. ITB heeft vervolgens contacten met IPL, die op haar beurt met dage
lijkse gebruikers (bijvoorbeeld kamerbewoners) te maken heeft. De dage
lijkse gebruikers hebben op hun beurt contacten met de klant-managers. 
Het grote aantal actoren maakt het systeem tamelijk complex. 

Ook al wordt voor ITB het principe van vrije winkelnering gehuldigd, des
ondanks bestaat er een afnameverplichting gedurende een overgangspe
riode van drie tot vijf jaar. Dit staat in verband met het feit, dat BV Facilitair 
Bedrijf IPL mensen in dienst heeft genomen die oorspronkelijk in dienst 
waren van DSM. 



Uiteraard zal het principe van vrije winkelnering ook gevolgen hebben voor 
de contracten tussen ITB en haar klanten. 
Als zelfstandige organisatie (met FSI als enige aandeelhouder) kan IPL de 
resultaten van de 'profit centers' onderling compenseren. 

9. Hoe kan de contractuele verhouding tussen BV IPL en haar (interne) 
afnemers worden geregeld? Op welke wijze wordt de tegenprestatie van de 
afnemers bepaald? 
Dit probleem was ten tijde van deze gevalstudie nog niet opgelost. Om 
precies te zijn maakte oplossing ervan deel uit van de taak van de werk
groep 'Herinrichting administratie organisatie'. Voor de inrichting van de 
contractuele relaties kan de inrichting van contractuele relaties voor onder
steunende diensten bij DSM in het algemeen model staan (zie bijlage). 
Binnen DSM is geen realisatieontwerp voor de inrichting van het 'manage
ment control'-systeem voor facilitaire activiteiten op schrift gesteld. De 
keuzes onder 1 tot en met 8 zijn inmiddels geïmplementeerd. 

Evaluatie 
Een formele evaluatie van de inrichting van het 'management control'-systeem 
voor ondersteunende activiteiten (en voor facilitaire activiteiten als onderdeel 
daarvan) heeft tot op heden niet plaatsgevonden. De reacties van de geïnter
viewde controllers en directieleden zijn echter positief. Zij zijn ervan overtuigd, 
dat er betere afwegingen worden gemaakt in relatie tot de inzet van schaarse 
middelen in het concern. Wel wijst de manager Caprolactam nadrukkeiUk op het 
gevaar van veel administratieve rompslomp ('bonnencultuur', procuratierege
lingen en dergelijke). 

2.4 De Technische Dienst van CAB-Vervoertechniek 

2.4.1 Algemeen 

Deze casus betreft CAB-Voertuigtechniek NV, onderdeel van de NV Verenigd 
Streekvervoer Nederland. 

Het startsein voor de oprichting van de NV Verenigd Streekvervoer Nederland 
werd in 1989 door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat, mevr. drs 
N. Smit-Kroes, gegeven. Hiertoe werd een convenant met de NV Aandelenbezit 
Streekvervoer gesloten. 
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Als holding van de streekvervoerbedrijven heeft de VSN groep de volgende op
drachten: 

1. de ontwikkeling van een strategische visie en beleid; 
2. de invoering van objectieve (verdeel)systemen en een geïntegreerde finan

ciering en controlling; 
3. het waarborgen van een evenwicht tussen individuele en gemeenschappe

lijke belangen; 
4. het vervullen van een functie als eenduidige gespreks -en contractpartner 

voor zowel het concern als de bedrijfstak; 
5. het vervullen van een functie als gesprekspartner van het ministerie bij za

ken die betrekking hebben op het totale streekvervoer. 

Algemeen uitgangspunt is, dat het streekvervoer op grotere afstand moet ko
men te staan van de rijksoverheid. 

In figuur 2.4 worden de 'business units' van CAB voertuigtechniek weergegeven. 

CAB-Voertuigtechniek omvat de volgende 'business units' (zie figuur 2.4): 

~' 
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CAB 
Voertuigtechniek 

Techniek a bus Flash 
Techno 
Consult 

Figuur 2.4: de divisies bij CAB-Voertuigtechniek 

Techniek 
Kernactiviteiten van deze 'business unit' zijn 'Spuit en design', 'Ombouw/ 
nieuwbouw', 'Schadeherstel' en 'Componenten'. Deze activiteitengroepen 
werken zowel voor de ,thuismarkt' die bestaat uit de aangesloten streekver
voerbed rijven, als voor de ,derdenmarkt'. 



(Potentiële) segmenten op de 'derdenmarkt' zijn: 

bedrijven aangesloten bij de VSN-groep; 
'fleetowners' (het gaat hier om de eigenaars van series bedrijfswa
gens); 
schadeverzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen 
trachten de geldstromen rond schadeherstel van personenauto's 
te beheersen via de selectie van schadeherstellers. Verzekerings
maatschappijen (o.a. Schadegarant, Centraal Beheer en Topherstel) 
overwegen een dergelijke selectie ook te gaan toepassen voor be
drijfswagens. CAB kan haar product (schadeherstel, inclusief spuit
werk) dan aanbieden aan deze verzekeringsmaatschappijen. 
lease-maatschappijen. 
bedrijfswagendealers. Dit segment betreft de opbouw van laadbakken 
en de ombouw van dubbele cabines; 
importeurs. De 'business unit' kan trachten 'hofleverancier' te worden 
voor een bepaalde ombouw/opbouw. 

OBUS 
Het product van Q BUS omvat het op maat maken en verkopen van busjes 
voor het vervoer van 8-25 personen. Het betreft hier zowel de verkoop van 
nieuw materieel als de ombouw van bestaand materieel. De markt bestaat 
uit: 

taxi-ondernemingen; 
instellingen; 
openbaar vervoer; 
export; 
overige. 

De belangrijkste concurrenten zijn ASH ('s-Hertogenbosch), Kusters (Venlo) 
en Veth (Arnhem). 

Flash 
Flash staat voor Fleet Logistics Auto Services Holland. 
Haar product bestaat uit de in- en verkoop van materieel en materialen. 
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De (potentiële) markten voor Flash zijn de volgende: 

bedrijven behorend tot de VSN-groep; 
stadsvervoer; 
'fleetowners'; 
touringcarbed rijven. 

Een probleem voor Flash is, dat importeurs/dealers (Mercedes, DAF en der
gelijke) extra concurrentie met hun dealernet trachten tegen te gaan. Het 
zal moeilijk zijn de dealerstatus te verkrijgen. 

Techno Consult 
Het product van Techno Consult bestaat uit de levering van know-how voor 
voertuigtechniek. Deze 'business unit' speelt een belangrijke rol bij het on
derzoeken en introduceren van innovaties. Belangrijke deelactiviteiten zijn 
brandpreventie, 'engineering' en beheer gebouwen. 

2.4.2 Selectie en onderzoeksmethode 

De selectie van deze casus kwam tot stand na de afronding van een onderzoek 
door een student bij Flash BV. De onderzoeker was als begeleider bij dit project 
betrokken. Het project werd afgerond op 24 juni 1994. Op 6 juli volgde een ge
sprek met de directeur van Flash BV. Naar aanleiding van dit gesprek werden de 
volgende documenten bestudeerd: 
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Jaarverslag VSN 1991, 1992 en 1993; 
Jaarverslag CAB 1992; 
Sheets presentatie 'Material Management'; 
Ondernemingsplan CAB 1994-1996; 
Strategische marktverkenning; 
Eerste rapport marktonderzoek 13.4; 
Papport Rassenaar & Partners; 
Sheets Logistiek Model; 
Samenvattende notitie Ressenaar; 
Rapport Verhuist; 
Flash BV werkgroep MIG-presentatie; 
Business-plan Flash; 



Jaarplan Flash 1994 en 1995; 
Gemitigeerde organisatiestructuur (1994); 
Ondernemingsplan CAB 1994; 
Info over de inkomsten; 
Verdeelsleutels strippenkaart. 

2.4.3 De regulatieve cyclus 

Gesignaleerde knelpunten en probleemanalyse 
Aan het begin van de voorgenomen reorganisatie deden zich de volgende pro
blemen voor: 

a. De secundaire technische activiteiten vinden voor een deel locaal plaats 
onder verantwoordelijkheid van de leiding van de streekvervoerbedrijven 
en voor een deel centraal onder verantwoordelijkheid van CAB ('business 
unit'- Techniek). Naar het oordeel van de Raad van Bestuur van VSN kan 
deze situatie leiden tot derving van schaalvoordelen. 

b. De totale onderhoudsactiviteiten aan bussen nemen af als gevolg van een 
geringere behoefte aan onderhoud. Deze geringere behoefte staat niet al
leen in verband met ontwikkelingen op de thuismarkt, maar ook op de der
denmarkt. Daarnaast zijn er technologische ontwikkelingen en veranderin
gen in de onderhoudssystematiek. 

Allereerst een korte beschrijving van de thuismarkt, waar toetreding van 
derden overigens is toegestaan. Op deze markt zijn de technische activitei
ten secundair ten opzichte van de primaire activiteiten van de dertien 
streekvervoerbedrijven (welk aantal overigens door samenwerking en fusie 
tot ongeveer zeven zal worden teruggebracht). Van oorsprong is de pri
maire kernactiviteit het verzorgen van openbaar vervoer. Hier is sprake van 
een verliesgevende activiteit die wordt gesubsidieerd door het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. In het subsidiebeleid is een ontwikkeling 
gaande van een volledig afdekken van exploitatieverliezen naar een taak
stellende vergoeding per passagier-kilometer. Met betrekking tot deze kern
activiteit is een ontwikkeling te signaleren in beleidskeuzen met betrekking 
tot de economische levensduur van bussen en met betrekking tot busdiffe
rentiatie. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden, wordt overwo
gen de economische levensduur van bussen op acht jaar te stellan (was 

twaalf). 
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Een dergelijke beslissing zal een negatieve invloed hebben op onderhouds
werkzaamheden. In relatie tot busdifferentiatie kan worden opgemerkt dat 
een ontwikkeling plaatsvindt van het inzetten van grote bussen naar de in
zet van kleinschaliger vervoer. Ook dit beïnvloedt het onderhoud negatief. 

Voorts is op de thuismarkt sprake van een daling van het aantal buskilome
ters per jaar. 

Op de thuismarkt heeft het onderhoudsbedrijf ook van doen met werk
zaamheden van streekvervoerbedrijven voor derden. Op de derdenmarkt 
voor de streekvervoerbedrijven zijn primaire commerciële activiteiten 

('touroperating') van tamelijk recente datum. Van concurrenten komt overi
gens regelmatig het verwijt dat 'interne subsidiëring' van deze activiteiten 

leidt tot concurrentievervalsing. Deze ontwikkeling op de thuismarkt kan de 
vraag naar onderhoudsactiviteiten echter positief beïnvloeden. 

c. De vooruitzichten op de 'derdenmarkt' van onderhoudsactiviteiten zijn wei
nig rooskleurig. Voor verschillende segmenten van deze markt is het poten
tieel af te zetten volume gering in verband met het locale karakter van de 

vraag. Dit geldt bijvoorbeeld voor het segment van de schadeverzekerings
maatschappijen en dat van de lease-maatschappijen. 

De vraag bij bedrijfswagendealers is regionaal van karakter. Via afspraken 
met importeurs kan eventueel een aandeel in deze markt worden verkre
gen. Van de zijde van de concurrenten op de 'derdenmarkt' is bovendien 

tegenwerking te verwachten. Zij klagen over mogelijke concurrentieverval
sing als gevolg van interne subsidiëring. 
Het aanbod voor onderhoud aan openbaar vervoerbussen is bovendien 
groot. Immers, binnen Nederland is er sprake van een overcapaciteit voor 

onderhoud aan bedrijfswagens. 

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen op de thuismarkt en de derden

markt worden de technische diensten van de dertien streekvervoerbedrijven in 
toenemende mate met overcapaciteit geconfronteerd. Daardoor staat vooral de 
positie van de CAB-groep ('business unit' Techniek) zwaar onder druk. Wegens 
de onderbezetting van hun werkplaatsen doen de streekvervoerbedrijven het 
(verminderde) onderhoud zoveel mogelijk zelf. De leiding van VSN vreest in dit 

verband voor suboptimalisatie. 
Voor niet-kernactiviteiten als Techniek gelden bovendien binnen de VSN-groep 
hogere rendementseisen dan voor kernactiviteiten. 
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Herontwerp 

Ter oplossing van de problemen werden een aantal objectontwerp-alternatie
ven overwogen. Voorafgaand aan de formulering van deze alternatieven werd 
door de directie CAB in overleg met de Raad van Bestuur van VSN een aantal 
randvoorwaarden voor een adequate coördinatie en beïnvloeding van techni
sche onderhoudsactiviteiten geformuleerd. Deze zijn: 

VSN dient georganiseerd te zijn volgens het 'business unit'-concept. De 
'business units', georganiseerd naar product/marktcombinatie, zijn zelf
standig en resultaatverantwoordelijk. "Most business is local". De leiding 
heeft een ondernemersmentaliteit; 
gegeven de zelfstandigheid moeten binnen de 'business units' onder an
dere 'make or buy'-beslissingen kunnen worden genomen. Dit houdt onder 
andere in, dat er een contractuele verhouding moet zijn tussen de 'busi
ness units' (streekvervoerbedrijven) en de 'business unit' Techniek van 
CAB-Vervoertechniek; 
binnen de 'business units' moeten de gesubsidieerde openbaar vervoers
activiteiten strikt worden gescheiden van commerciële activiteiten; 
interne subsidiëring van commerciële activiteiten is niet toegestaan. De di
verse activiteiten moeten ook in boekhoudkundige zin worden gescheiden; 
commerciële activiteiten die structureel verliesgevend zijn, zijn niet accep
tabel; 
de verhouding tussen directe en indirecte medewerkers moet scherp wor
den bewaakt. 

De volgende keuzemogelijkheden voor de coördinatie en beïnvloeding van on
derhoudsactiviteiten werden overwogen: 

A. Een eerste oplossing is de inrichting van een divisie Techniek (op VSN-ni
veau), waarin alle technische activiteiten worden ondergebracht. De leiding 
van de divisie wordt verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De leiding 
van de streekvervoerbedrijven behoudt in deze variant wel de eigendom 
van de bussen. Zij sluit lange termijncontracten af met de divisie Techniek. 
De uitvoering van de activiteiten blijft deels decentraal (geen wijziging ten 
opzichte van de bestaande situatie). De divisie Techniek beschikt dus in 
feite over verschillende filialen. De nieuwe divisie Techniek is resultaatver
antwoordelijk. Vooafgaand aan de inrichting van deze divisie zal een gron
dige reorganisatie moeten plaatsvinden. De diverse filialen kunnen de 
rechtsvorm van de BV krijgen. Dit maakt het mogelijk dat de streekvervoer
bedrijven aandeelhouder blijven. 
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Potentiële klanten van de divisie Techniek zijn: 

streekvervoerbedrijven; 
commerciële activiteiten van de VSN-dochters; 
vragers op de derdenmarkt 

De divisie Techniek zal voorts bestaan uit een aantal zelfstandige 'profit 
centers'. In onderstaand figuur worden zij vermeld {zie figuur 2.5): 

RvB-VSN 

Aandeelhouder 

Figuur 2.5: inrichting van een divisie Techniek op VSN-niveau 

ComboNet houdt zich bezig met exploitatie, beheer en onderhoud van 
spraak- en communicatiesystemen en de daarbij behorende communicatie
infrastructuur. TTC staat voor Technics Trading & Calibration. TTC verzorgt 
kalibratiewerkzaamheden aan meetmiddelen in gebruik bij en in hoofdzaak 
gericht op de transport- en garagebranche. Bovendien verricht zij handels
activiteiten en geeft zij meetcursussen. 

B. Een tweede oplossing is de inrichting van volledig zelfstandige technische 
diensten op locaal niveau (bij de streekvervoerbedrijven). Elke technische 
dienst neemt dan de vorm aan van een afzonderlijke 'service-unit', die 
diensten voor de thuismarkt en de derdenmarkt verricht. De bussen blijven 
eigendom van de diverse streekvervoerbedrijven. De 'service-units' zijn 
zelfstandig en resultaatverantwoordelijk. Zij dienen zelf 'de broek op te 
houden'. 
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Naast de decentrale 'service units' worden enkele centrale 'service units' 
gehandhaafd. Schematisch kan dit alternatief als volgt worden weergege
ven (zie figuur 2.6): 

RvB·VSN 

Figuur 2.6: inrichting van decentrale zelfstandige technische diensten 

C. Een derde mogelijke oplossing is de inrichting van één centraal 'facilitair 
bedrijf' binnen de VSN groep. Bij deze oplossing hebben de streekvervoer
bedrijven niet meer het eigendom van de bussen. Bovendien worden alle 
technische activiteiten voor de thuismarkt door het facilitair bedrijf uitge
voerd. In het 'facilitair bedrijf' worden ook technische activiteiten voor de 
derdenmarkt uitgevoerd. Het dient vooraf zodanig te worden gereorgani
seerd dat het een rendabel bedrijf kan zijn. Schematisch kan dit alternatief 
als volgt worden weergegeven {zie figuur 2.7): 

RvB-VSN J 

Figuur 2.7: de inrichting van een facilitair bedrijf 
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Uiteindelijk heeft de directie CAB de Raad van Bestuur van VSN geadviseerd om 
met name voorstel A in overweging te nemen. De voordelen van deze construc
tie werden als volgt samengevat: 

schaalvoordelen bij inkoop en onderhoud; 
verlaging van indirecte kosten; 
één centraal orgaan is verantwoordelijk voor de noodzakelijke sanering; 
heldere positionering in de markt (o.a. met Techno Net}; 
betere acceptatie in de de branche, geen subsidiëring meer. 
betere samenwerking, geen kannibalisatie. 

Als mogelijk nadeel werd genoemd de potentiële beperking van de locale 
marktgerichtheid. 

De voordelen van constructie B (zelfstandige 'service units') zouden zich vol
gens de ontwerpers van de voorstellen beperken tot: 

goede bestuurbaarheid van overzichtelijke 'service units'; 
marktgerichtheid en flexibiliteit naar de markt. 

Verder kent deze constructie een aantal nadelen: 

uitholling van VSN Holding; 
relatief veel indirecte kosten (leiding); 
gevaar voor interne concurrentie en mogelijke suboptimalisatie (overcapa
citeit); 
ongelijke kansen op continuïteit; 
relatief minder schaalvoordelen; 
gevaar voor interne subsidiëring blijft aanwezig; 
moeilijker positie als landelijke marktpartij. 

Voordelen van de derde oplossingsrichting zijn: 
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verliesgevende openbaar vervoeractiviteiten zijn volledig ontkoppeld van 
de technische voorzieningen; 
met betrekking tot de inkoop, techniek en bezetting van bussen zijn schaal
voordelen te behalen; 
er kunnen marktconforme interne verrekenprijzen worden gehanteerd; 
risicoverkleining in geval van toetreding van derden op de openbaar ver
voermarkt: materieel is mogelijk aan derden te verhuren. 



Genoemde nadelen van deze oplossingsrichting zijn: 

complexiteit; 

mogelijke vervreemding tussen streekvervoerbedrijven en facilitair bedrijf; 
bussen moeten worden aangepast aan individuele streekvervoerbedrijven. 
Dit beperkt de flexibiliteit van het facilitaire bedrijf. 

Nadere analyse van de alternatieven en (voorlopige) oplossingen 
Ter oplossing van de problemen werden in feite een aantal combinatie-object
ontwerp-alternatieven overwogen. De drie geformuleerde alternatieven geven 
combinatie-antwoorden op de volgende hoofdvragen: 

Moet de operationele besturing van onderhoudsactiviteiten worden gecen
traliseerd of gedecentraliseerd? 
Hoe wordt het product van de divisie Techniek gedefinieerd (beschikbaar
stelling van buscapaciteit dan wellevering van onderhoudsdiensten)? 
Hoe wordt de contractrelatie tussen de divisie Techniek en de interne afne
mers ingericht? 

Meer in het bijzonder kunnen de volgende problemen, alternatieven en oplos
singen worden geformuleerd. 

Probleem: 

Alternatieven: 

Gekozen oplossing 

Moet de operationele besturing van 
onderhoudsactiviteiten worden gecentraliseerd of 
gedecentraliseerd? 

A. Volledige centralisatie in een divisie; 
B. Decentralisatie bjj de streekvervoerbedrijven. 

(voorstel): A. 

Probleem: Bij welke partij berust de 'eigendom' van materieel? 

Alternatieven: A. De 'eigendom' berust bij de divisie Techniek; 
B. De 'eigendom' berust bij de streekvervoerbedrijven. 

Gekozen oplossing: B (voorlopig). 
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Bij de formulering van de alternatieven is impliciet antwoord gegeven op een 
aantal vragen. Van een echte afweging van mogelijke alternatieve oplossingen 
voor deze vragen is bij de gevalstudie overigens niets gebleken. In figuur 2.8 
worden de vragen en antwoorden samengevat: 

Vragen: Antwoorden: r-

Is er sprake van gedwongen Vrije winkelnering met lange-
winkelnering of juist niet? termijn-contracten 

Mag de divisie Techniek ook aan Ja 
derden diensten verlenen? 

Tegen welke tarieven worden Tegen commerciële tarieven 
technische diensten geleverd? 

Welke verhouding (rollen) hebben de Zowel de rol van eigenaar-
streekvervoerbedrijven tot de aandeelhouder als de rol van 
divisie? marktklant 

Hoe wordt de nieuwe divisie gestruc- In een aantal 'profit centers' met aan 

tureerd? het hoofd een 'unit manager' die 
verantwoording schuldig is aan een 

algemeen directeur 

Hoe vindt afrekening plaats indien Een vast tarief per kilometer 
voor de optie van een 'facilitair vervoercapaciteit, gedifferentieerd 

bedrijf' wordt gekozen? voor materieel van diverse leeftijden 

Mag een eventueel'facilitair bedrijf' Ja 
ook buscapaciteit aan derden 
leveren? 

Welke actor loopt bij de optie van De streekvervoerbedrijven. Er is 

het 'facilitair bedrijf' het risico voor overigens een kwaliteitswaarborg 

schades en vandalisme? voor de reparaties: de erkennings-
regeling van het facilitair bedrijf voor 
garagebedrijven. 

Figuur 2.8: impliciete vragen en antwoorden in het herontwerpproces 
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Evaluatie 
De voorstellen hebben ten tijde van de uitvoering van de gevalstudie nog niet 
geleid tot daadwerkelijke besluitvorming. Implementatie heeft derhalve nog niet 
plaatsgehad. Van een evaluatie kan dan ook nog geen sprake zijn. 
Op het moment van 'drukklaar maken' van dit proefschrift was nog niet beslo
ten tot de inrichting van een divisie Techniek op VSN-niveau. Wel blijkt de optie 
om een divisie Techniek in te richten nog steeds reëel. 

2.5 Slotopmerkingen 

In dit hoofdstuk zijn drie gevalstudies beschreven. De gegevens uit de gevalstu
dies worden op diverse plaatsen in de volgende hoofdstukken gebruikt. Waar 
nuttig, zullen bepaalde gegevens opnieuw kort worden samengevat. 

In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht, in hoeverre de in de gevalstudies 
aangetroffen alternatieven voor de inrichting van 'management control'-syste
men passen binnen een bestaand raamwerk voor de inrichting van een dergelijk 
systeem. 
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BLOK 1 

Probleemstelling 
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3 Ontwerp van 'management control'
systemen: systeemtheorie en 
cybernetica. 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn herontwerpprocessen van 'management control'
systemen in de praktijk beschreven. In dit hoofdstuk wordt onderzocht, in hoe
verre de waargenomen alternatieve inrichtingstypen passen binnen het raam
werk van Anthony (1965; 1988). In de eerste plaats wordt de essentie van het 
raamwerk uiteengelegd. Anthony hanteert een systeemtheoretisch beschrij
vings-en ontwerpmodel (Anthony, 1988, p. 7). In 3.2 gaan we nader in op de be
tekenis van de systeemtheorie voor het ontwerp en de inrichting van 'manage
ment control'-systemen. Par. 3.3 behandelt de bruikbaarheid van de sterk met 
de systeemtheorie verbonden cybernetische besturingstheorie bij het ontwerp 
en de inrichting van 'management control'-systemen. Daartoe wordt een relatie 
gelegd met de kenmerken van het voortbrengingssysteem in een organisatori
sche eenheid. In 3.4 worden de conclusies uit 3.3 in verband gebracht met waar
nemingen uit de gevalstudies. Tot slot wordt in 3.5 de bruikbaarheid van het 
raamwerk van Anthony beoordeeld tegen het licht van de conclusies uit para

graaf 3.4. 

3.2 Systeemtheorie en het objectontwerp van 'management control' -systemen 

3.2.1 Algemeen 

Het belangrijkste criterium bij het objectontwerp van een 'management control'
systeem is, dat het systeem doel moet treffen in de organisatorische context. 
Ontwerpen begint derhalve bij de vaststelling van de doelstelling, met andere 
woorden: bij de waartoe-vraag. Doelstelling van een 'management control'-sys
teem is een doelmatige en doeltreffende uitvoering van voortbrengingsproces
sen. Het 'management control'-systeem poogt deze doelstelling te bereiken via 
de beïnvloeding van managers. 
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Anthony (1988) ontleent zijn ontwerpmodel ,aan de systeemtheorie. De systeem
theorie is nadrukkelijk geen inhoudelijke theorie (vanuit een bepaald kenobject 
of inhoudelijk perspectief), maar is een model waarmee complexe samenhan

gende gehelen ontworpen kunnen worden. Systeemdenken (of synthese-den
ken) omvat drie stappen (Ackoff, 1980): 

de identificatie van één of meer grotere systemen ('suprasystems') waarin 
het te ontwerpen systeem is opgenomen; 

de beschrijving en verklaring van het gedrag van het suprasysteem; 
het ontwerp van het systeem (i.c. het 'management control'-systeem) via 
een identificatie van haar rol of functie in het suprasysteem. 

In haar organisatorische context maakt het 'management control'-systeem deel 
uit van een totaal besturingssysteem ('suprasystem'). Het 'management con
trol'-systeem vormt slechts een onderdeel van het besturingssysteem. Behalve 
het 'management control'-systeem bevat het besturingssysteem in termen van 
Anthony (1988) ook een strategisch planningssysteem en een 'task control'-sys

teem. 
Een besturingssysteem is gericht op bevordering van doelmatigheid en doel
treffendheid in een voortbrengingssysteem. Het laatste is een uitvoeringssys
teem waarin productiemiddelen productiefactoren leveren, die worden omge
vormd tot eindproducten. Het ontwerp van het besturingssysteem moet daarom 
zijn geënt op de doelstelling en de werking van het voortbrengingssysteem. Het 

voortbrengingssysteem kan schematisch als volgt worden weergegeven (zie fi
guur 3.1 ): 

Voorraad .. .. 
Voortbrengings- "''"~'"''''"''' 

'" Producten productiemiddelen 
(Capaciteit) .. processen- .. 

-w' "':)IV 

Figuur 3.1: het voortbrengingssysteem 

Aan het bovenstaande voortbrengingssysteem kan een operationele geld
stroom worden gekoppeld. Deze bestaat uit gelduitgaven en geldontvangsten 
die direct voortvloeien uit de werking van het voortbrengingssysteem. 
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Er kan zowel sprake zijn van een echte geldstroom (bij relatief autonome organi
satorische eenheden) als van een fictieve geldstroom. In geval van een echte 
operationele geldstroom zal er in verband met omlooptijd ook een secundaire 
geldstroom ontstaan. De secundaire geldstroom bestaat uit geldontvangsten en 
gelduitgaven op een (interne) vermogensmarkt. Schematisch kan het boven
staande als volgt in beeld worden gebracht (zie figuur 3.2): 

GELDVOORRAAD a 

Figuur 3.2: het voortbrengingssysteem en geldstromen 
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Schematisch kan de relatie tussen de deelsystemen van het besturingssysteem 
en het uitvoeringssysteem als volgt worden weergegeven (zie figuur 3.3): 

,, ,, ., 
r, 

'• ., ,, 
1dnput 
't---~--

' 'management control' 

'task control' 

' Voortbrengingsprocessen 

,, ,, ., ,, ,, ,, ,, ,, 
--~~· 

Figuur 3.3: (deelsystemen) van het besturingssysteem en het voortbrengingssysteem 

Uit de systeemleer kan een aantal voorwaarden voor het ontwerp van een 'ma
nagement control'-systeem als deelsysteem van een besturingssysteem worden 
afgeleid (zie ook Heemstra, 1989): 
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het besturingssysteem moet beschikken over een conceptueel besturings
model, een model over de werking van planning en beheersing. Het con
ceptuele besturingsmodel is in de systeemtheorie ontleend aan de cyber
netica. Het beheersingsproces wordt in de systeemtheorie gezien als een 
proces van testen, meten en evalueren, gericht op het nemen van maatre
gelen. 
Zo definieert Van Aken (1978, p. 46) beheersing ('control') als 'the use of in
terventions by a controller to promote preterred behaviour of a system be
ing controlled'. De primaire analogie is de thermostaat. Om ook meer com
plexe organisatorische beheersingssituaties te kunnnen omvatten, kan het 
thermostaat- model worden uitgebreid met een 'feed forward'-loop en/of 
een 'loop' van hogere orde die de doelstellingsbepaling en de interventies 
van de eerste orde 'loop' beheersen (Hofstede, 1981, p. 199). 



het besturingssysteem moet over toestandsonafhankelijke informatie be
schikken. Toestandsonafhankelijke informatie is informatie die een afbeel
ding geeft van de ontwerpspecificaties van het voortbrengingssysteem. 
Deze informatie geeft een duidelijke identificatie van producten, voortbren
gingsprocessen, productiefaktoren, productiemiddelen en de structurele 
verhoudingen daartussen; 

het besturingssysteem moet beschikken over toestandsafhankelijke infor
matie over het voortbrengingssysteem. Het gaat hier om de dimensies 
hoeveelheid, tijd en kwaliteit van producten, voortbrengingsprocessen, 
productiefakteren en productiemiddelen. 

het besturingssysteem moet beschikken over voldoende besturingsmaatre
gelen (voldoende besturingsvariëteit). 

Informatie is het product van informatiesystemen. Ontwerp van dergelijke infor
matiesystemen is derhalve onlosmakelijk gekoppeld aan het ontwerp van bestu
ringssystemen. Geheel in lijn met de gedachtengang van Ackoff (1980) worden 
ontwerpcriteria voor dergeiUke systemen afgeleid uit de werking en functie van 
het besturingssysteem. 

3.2.2 Decompositie en cybernetica 

In een systeemtheoretische context sluit de inrichting van een 'management 
control'-systeem aan bij de decompositievan de organisatie in organisatorische 
eenheden. Een bedrijfskundige decompositie omvat een zodanige opdeling van 
de organisatie in organisatorische eenheden dat de afhankelijkheden binnen de 
deelsystemen groter zijn dan die tussen de organisatorische eenheden. 
Wanneer aan de leiding van die eenheden bevoegdheden en verantwoordelijk
heden zijn toegekend, ontstaat naast een organieke ook een personele organisa
tiestructuur. De organisatorische eenheden typeert Anthony als 'responsibility 
centers' (1988, pp. 62). 

Gegeven de organisatiestructuur vinden vervolgens processen van coördinatie 
en motivatie plaats, met het topmanagement en het management van organisa
torische eenheden als actoren. Deze processen omvatten volgens Anthony zo
wel planningsprocessen als beheersingsprocessen (de laatste in cybernetische 
zin). Zij vormen samen een 'management control'-systeem. Soms zal de nadruk 
liggen in het planningsproces, soms in het beheersingsproces en soms zijn 
beide processen even belangrijk. 
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Concluderend kan worden gesteld, dat het 'management control'-systeem aan
sluit bij de organisatiestructuur en uit de volgende deelsystemen kan bestaan: 

een planningssysteem ('ex ante'); 
een meetsysteem ('performance meausurement','ex post'); 
een evaluatiesysteem ('performance evaluation', 'ex post'); 
een interveniërend systeem ('corrective feed forward', 'ex ante'; 'corrective 
feedback', 'ex post') 

Deze deelsystemen staan alle in een relatie tot het voortbrengingssysteem en 
vormen tesamen een regelkring. Schematisch kan het bovenstaande als volgt 
worden weergegeven (zie figuur 3.4): 

'oor 
feed 

rective 
back' 

Plannings-
systeem 

"' 
.. 

r evaluatie-:"' 
informatie 
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Figuur 3.4: cybernetische structuur van een 'management control'-systeem (1) 

Het planningssysteem resulteert (in meer of mindere mate) in afspraken over 
producten, werkwijzen bij voortbrengingsprocessen, inzet van productietakto
ren en voorraden productiemiddelen. Productafspraken kunnen worden uitge
drukt in effectiviteitsstandaarden met verschillende dimensies, zoals volume, 
kwaliteit, levertijd en leverbetrouwbaarheid. Afspraken over werkmethoden en 
inzet van productietaktoren kunnen worden uitgedrukt in efficiencystandaarden, 
terwijl voor verschillende productiemiddelen productiviteitsafspraken gemaakt 
kunnen worden. Het meetsysteem meet uitvoeringsgegevens en zal op dezelfde 
grootheden betrekking hebben als het planningssysteem. Naarmate de be
hoefte aan geaggregeerde informatie groter wordt, zal de rol van het geld als 
rekenmiddel toenemen. In het evaluatiesysteem worden de meetgegevens ver
geleken met de planning. 
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Op grond van deze vergelijking vindt een verschillenanalyse plaats. De resulta
ten van deze analyse kunnen leiden tot bijsturingsacties in het voortbrengings
systeem of tot aanpassingen in de planning. 

Indien bovenstaande systeemtheoretische benadering wordt gekoppeld aan 
verantwoordelijkheidsstelling van managers en indien geld (met name in de 
functie van rekenmiddel) een dominante rol speelt in het 'management control'
proces is sprake van 'responsibility accounting'. 'Responsibility accounting' sluit 
dan aan bij de decompositie van de organisatie in 'responsibility centers', die 
Anthony typeert als 'expense centers', 'profit centers' of 'investment centers' 
(Anthony, 1988, pp. 63-64). 1 

Aan de bovenstaande regelkring kan in het kader van de 'management control'
functie nog een deelsysteem worden toegevoegd: een beloningssysteem 
(Anthony, 1988, pp. 73 e.v.). Flamholtz benoemt de output van een dergelijk 
deelsysteem als 'evaluative feedback' ter onderscheiding van 'corrective feed
back' die de output vormt van het evaluatiesysteem (1983, p. 155). Het 'manage
ment control'-systeem kan nu als volgt worden weergegeven (zie figuur 3.5): 

Plannings- -
systeem 

reelive 'cor 
leed back' 

... 
evaluatie-.,.. 
informatie 

Evaluatiesysteem ..... 
Beloningssysteem 

!"""r 

IJ 

-

planinformatie ... 
Voortbrengings-.,.. 

~ systeem 

'corrective" ... 
feedback' 

uitvoerings-
informatie 

Interveniërend 
systeem 

u 

Meet-

meetinformatie systeem 

"evaluative feedback' 

Figuur 3.5: cybernetische structuur van een 'management control'-systeem (2) 
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Het woord 'beloning' moet in dit verband ruim worden geïnterpreteerd. Moge
lijke voorbeelden zijn: 

de leiding van organisatorische eenheden mag een deel van de efficiency
winsten, bezettingswinsten en dergelijke behouden; 
de leiding van organisatorische eenheden verkrijgt faciliteiten in de vorm 
van bijvoorbeeld extra reismogelijkheden bij het bereiken van de taakstel
lingen; 
de afdelingsleider krijgt een bonus op zijn inkomen bij goede prestaties. 

Vooral de 'expectancy theory' (Lawler, 1973) heeft veel invloed gehad op het 
gebruik van beloningen in 'management control'-systemen (zie Ronen & 
Livingstone, 1975). Deze theorie leert onder andere, dat het in het vooruitzicht 
stellen van beloningen bij realisatie van een geplande taakstelling de (extrin
sieke) motivatie van de manager van een organisatorische eenheid kan verho
gen. 

3.3 Ontwerp van het 'management control'-systeem en ontwerpspecificaties 
van het voortbrengingssysteem 

Bestaat een 'management control'-systeem altijd uit alle in 3.2 besproken deel
systemen? 
In veel organisatiekundige (contingentie)literatuur wordt van de veronderstel
ling uitgegaan, dat het objectontwerp van het 'management control'-systeem 
voor een organisatorische eenheid rechtstreeks wordt bepaald door de ont
werpspecificaties van haar voortbrengingssysteem en van haar omgevingsken
merken (vergelijk Eisenhardt, 1985; 1989). In het objectontwerp van een 'ma
nagement control'-systeem liggen aard en aantal van de deelsystemen vast en 
worden de deelsystemen geconcretiseerd in instrumenten. 
Diverse auteurs hebben op grond van verschillende ontwerpspecificaties van 
het voortbrengingssysteem een besturingstypologie gemaakt (onder andere 
Ouchi, 1979; Hofstede, 1981). Ik beperk mij in deze studie tot de typologie van 
Hofstede (3.3.1 ). Bij elk door Hofstede onderscheiden besturingstype hoort een 
ander objectontwerp van een 'management control'-systeem (3.3.2). 
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3.3.1 De besturingstypologie van Hofstede 

Hofstede (1981) vraagt zich af, in hoeverre de cybernetische besturingstheorie 
toepasbaar is. Op grond van een viertal vragen over het voortbrengingssysteem 
van activiteitengroepen komt hij tot een besturingstypologie. Voor elk type 
wordt de bruikbaarheid van de cybernetica beoordeeld. De vragen zijn: 

1. Zijn de doelstellingen ondubbelzinnig? 
2. Is de output meetbaar? 
3. Zijn de effecten van management-interventie tevoren bekend? 
4. Herhalen de activiteiten zich? 

De derde vraag staat in direct verband met de kennis over de werking van de 
voortbrengingsprocessen. Naarmate er meer kennis is over de werking van 
deze processen, zijn de effecten van management-interventie in het voortbren
gingssysteem tevoren beter bekend. De vraag zou dus ook kunnen luiden: is er 
een eenduidige uitvoeringswijze van de voortbrengingsprocessen? 

Op grond van mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen onderscheidt 
Hofstede een zestal besturingstypent die in figuur 3.6 worden weergegeven. 2 

Indien alle vragen uit figuur 3.6 positief ('jat) worden beantwoord, is sprake van 
routinebesturing. De regelkring kan hier volledig worden toegepast. Het cyber
netisch besturingsproces lijkt hier op de werking van een thermostaat. 
Soms kunnen geen eenduidige doelstellingen worden geformuleerd. Dit is bij
voorbeeld het geval als er een belangentegenstelling tussen participanten be
staat of als er zeer snelle veranderingen in de omgeving plaatsvinden. 
Toepassing van een regelkring is dan niet mogelijk. Besturing krijgt dan het ka
rakter van politieke besturing. In een dergelijke situatie bepalen machtsverhou
dingen wat er gebeurt en hoe dat gebeurt. 

Indien wel eenduidige doelstellingen kunnen worden geformuleerd, maar de 
output niet meetbaar is en er bovendien geen surrogaat outputmaatstaven kun
nen worden gevonden, is sprake van subjectieve besturing. Ook hier is toepas
sing van een regelkring niet (of slechts zeer beperkt) mogelijk. De nadruk zal lig
gen op het instellen van planwaarden. Het oordeel van managers is bepalend 
voor het antwoord op de vragen wat er gebeurt en hoe dat gebeurt. 
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Figuur 3.6.: de besturingstypologie van Hofstede. Vrij naar Hofstede, 1981 
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Indien doelstellingen eenduidig kunnen worden vastgesteld, de output meet
baar is, maar indien er geen kennis over de werking van de voortbrengingspro
cessen is en de voortbrengingsprocessen zich niet herhalen is sprake van intuï
tieve besturing. Besturing wordt dan bijna een kunst; zij is volledig overgelaten 
aan de intuïtie van de persoon in kwestie. Een voorbeeld: het trainen van een 
voetbalclub met als doel nummer één in de competitie te worden. 
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Indien voor zich herhalende voortbrengingsprocessen wel eenduidige doelstel

lingen en adequate outputmaatstaven kunnen worden geformuleerd, maar in

dien geen inzicht bestaat in de werking van de voortbrengingsprocessen, is 

sprake van 'trial and error' besturing. Volledige toepassing van de regelkring is 

mogelijk. 

Indien de voortbrengingsprocessen zich niet herhalen, terwijl op de overige vra

gen positief wordt geantwoord, is sprake van professionele besturing. Door een 

extern deskundige in te schakelen wordt de herhaling in feite "in huis gehaald", 

waardoor sprake kan zijn van cybernetische besturingsprincipes. De kennis van 

de deskundige zal dan geïntegreerd moeten worden in de organisatie. 

Geconcludeerd kan worden, dat de cybernetica volledig toepasbaar is in geval 

van routinebesturing en professionele besturing. Zij is gedeeltelijk toepasbaar 

bij 'trial and error' besturing. In de andere gevallen is de cybernetica niet of 

nauwelijks bruikbaar. In de volgende paragraaf worden veronderstellingen ge

formuleerd over uitingsvormen van 'management control'-systemen voor de 

diverse besturingssituaties. De vraag daarbij is, in hoeverre de regelkring kan 

worden toegepast. 

3.3.2. Objectontwerp van 'management control'-systemen voor verschillende 

besturingstypen 

Routinebesturing 
Bij dit besturingstype kan een 'management control'-systeem alle deelsystemen 

uit figuur 3.5 omvatten. Het 'management control'-systeem krijgt vooral vorm in 

concrete regels en procedures ('standard oparating procedures'). Soms is het 

'management control'-systeem zelfs volledig opgenomen in de ontwerpspecifi

caties van het voortbrengingssysteem (bijvoorbeeld in de geautomatiseerde fa

briek). De vrijheidsgraden bij de uitvoering zijn dan erg beperkt tot nihil. Het 

ontworpen en ingerichte voortbrengingssysteem schrijft aard en uitvoerings

wijze van de voortbrengingsprocessen dwingend voor. De behoefte aan be

drijfseconomische informatiesystemen voor 'management control' zal daarom 

bij dit besturingstype naar verwachting gering zijn. 
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Politieke besturing 

Bij politieke besturing liggen de doelstellingen nog niet eenduidig vast. Het 
vaststellen van standaarden in een planningsfase is onmogelijk. Ook kan er, zo 
lang de doelstellingen niet helder zijn, geen sprake zijn van beheersing in enge 
zin (meten, evalueren, bijsturen, belonen). 'Management control'-systemen op 
basis van een regelkring, zoals systemen van 'responsibility accounting', zijn 
niet bruikbaar; zij kunnen op geen enkele manier het gedrag van managers 
beïnvloeden. Hooguit kunnen 'ex ante' financiële randvoorwaarden aangegeven 
worden, waarbinnen de managers moeten opereren. 

Subjectieve besturing 
Doelstellingen liggen weliswaar vast, maar er is geen goede outputeenheid te 
identificeren en de output is niet meetbaar. De nadruk in het 'management con
trol'-systeem ligt bij het planningssysteem. Er kunnen planningstechnieken wor
den gebruikt die een 'ex ante' prioriteitstelling mogelijk maken. Het gaat er 
daarbij vooral om, dat met behulp van een dergelijke planningstechniek afspra
ken tussen topmanagement en management van de organisatorische eenheid 
kunnen worden gemaakt over de aard en de uitvoeringswijze van verschillende 
voortbrengingsprocessen en de daarvoor beschikbare productiemiddelen. De 
manager van de organisatorische eenheid committeert zich aan de gemaakte af
spraken. Een voorbeeld van een mogelijke planningstechniek is 'zero base bud

geting' 
Alhoewel het uiteraard mogelijk is om voor dit besturingstype ook goede meet
en evaluatiesystemen te ontwikkelen is het de vraag, of dergelijke systemen wel 
voldoende effectief zijn. Immers, omdat de output niet of nauwelijks meetbaar 
is, is de efficiency in het voortbrengingssysteem moeilijk te scheiden van de ef
fectiviteit. 'Ex post' kan dan ook moeilijk een gedegen verschillenanalyse 
worden gemaakt, waaruit lering getrokken kan worden voor de toekomst. In cy
bernetische terugkoppelingsprocessen is de kans op 'ruis' erg groot. Bij voorge
nomen investeringen in meet- en evaluatiesystemen zal het effect op de doel
matigheid en doeltreffendheid van het voortbrengingssysteem goed moeten 
worden afgewogen tegen de bij de meet -en evaluatiesystemen in te zetten mid
delen. 
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Intuïtieve besturing 
Bij dit besturingstypeis de werking van een eenmalig voortbrengingsproces 
volstrekt onduidelijk. Het vaststellen van normen is onmogelijk; periodieke ver
schillenanalyse hebben geen zin, zowel vanwege het ontbreken van standaar
den als vanwege het eenmalige karakter. 'Management control'-systemen op 
basis van een regelkring kunnen nauwelijks effectief worden toegepast. 

'Trial and error'-besturing 
In deze situatie is de uitvoeringswijze van de voortbrengingsprocessen nog niet 
eenduidig. Beïnvloeding van het beslissingsgedrag van een manager kan nu ge
richt zijn op verbetering van de efficiency in het voortbrengingssysteem. 'Ex 
ante' zullen efficiencystandaarden worden geformuleerd en periodiek zullen 'ex 
post' verschillenanalyses worden gemaakt. Het 'management control'-systeem 
kan alle deelsystemen omvatten. 'Management control'-systemen op basis van 
een regelkring (zoals systemen van 'responsibility accounting' in 'expense cen
ters') zijn goed bruikbaar. 

Professionele besturing 
Belangrijke voorbeelden van voortbrengingsprocessen die zich niet herhalen 
treffen we aan bij projecten (bijvoorbeeld automatiseringsprojecten). Indien de 
herhaling in huis kan worden gehaald (extern deskundige) ontstaat in feite het 
type van routinebeheersing. 
In veel projectmatige voortbrengingssystemen is een evolutionair 'management 
control'-systeem bruikbaar. Aan het begin van het project is beïnvloeding van 
de prestatie in het voortbrengingssysteem nauwelijks mogelijk. De output kan 
niet of nauwelijks worden gespecificeerd. Naarmate het project vordert, is out
putspecificatie beter mogelijk en kunnen gemakkelijker normen worden gefor
muleerd. Terwijl het 'management control'-systeem in het begin dus uit een 
planningssysteem zal bestaan, zal het met het verstrijken van de tijd ook alle an
dere deelsystemen kunnen omvatten. Indien het 'management control'-systeem 
wordt vormgegeven in een budgetsysteem kan worden gesproken van 'evolu
tionair budgetteren' (Heemstra, 1989). 

Bovenstaande kan als volgt in een figuur worden samengevat (zie figuur 3.7): 
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Figuur 3.7: deelsystemen en uitingsvormen van 'management control'-systemen in ver

schillende besturingstypen 
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Met figuur 3.7 is een directe relatie gelegd tussen ontwerpspecificaties van het 
voortbrengingssysteem en het objectontwerp van het 'management control'
systeem. De algemene conclusie is dat het objectontwerp van 'management 
control'-systemen in vele gevallen niet alle deelsystemen zal omvatten. 
Ontwerpspecificaties van voortbrengingssystemen maken een effectief gebruik 
van sommige deelsystemen op zijn minst twUfelachtig. 

Praktijkonderzoek van Macintosh & Daft (1982) geeft (hoewel niet gebaseerd op 
de typologie van Hofstede) een bevestiging van de bovenvermelde algemene 
conclusie. Hun onderzoek vond plaats in 90 afdelingen van in totaal 20 onderne
mingen. Alleen bij de door hen getypeerde 'close management control systems' 
(aangetroffen bij routinematige voortbrengingsprocessen) en 'comprehensive 
management control systems' (bij technisch-professionele voortbrengingspro
cessen) treffen zij substantiële vormen van terugkoppeling aan. In andere geval
len, bijvoorbeeld bij voortbrengingssystemen die zich laten typeren als re
search-activiteiten, is in geringe mate en frequentie sprake van terugkoppeling.3 

Hofstede (1981) toont zich voor de besturingssituaties intuïtieve besturing, sub
jectieve besturing en politieke besturing een sterk pleitbezorger van beïnvloe
ding van actoren via de organisatiecultuur. Hierbij baseert hij zich op het 'gar
bage can'-model van March en Olsen (March & Olsen, 1976) Cultuur is "the 
collectiva programming of the mind which distinguishes one group from anot
her" (Hofstede (1981, p. 201). Beïnvloeding op basis van cybernetische princi
pes leidt naar zijn oordeel immers snel tot 'pseudo-control' zodra er sprake is 
van communicatie tussen en motivatie van individuen. 'Pseudo-control' defi
nieert hij als "a state in which the control system shows an equilibrium without 
the process actually being controlled" (Hofstede, 1981, p. 199). Er kunnen niet 
beoogde, disfunctionele effecten optreden. Beïnvloeding via de organisatiecul
tuur maakt 'self contra!' voor de managers van organisatorische eenheden mo
gelijk. Zij zijn uitsluitend via de genoemde normen en waarden met de organi
satie als geheel verbonden. Daarmee wordt de cybernetische besturingstheorie 
expliciet verlaten. 4 
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3.3.3 Besturingsmechanismen en 'management control' 

De analyse van Hofstede kan in verband worden gebracht met door Ouchi 
(1979) onderscheiden 'control mechanisms' (besturingsmechanismen). Ouchi 
(1979) onderscheidt een drietal mechanismen: het bureaucratisch mechanisme, 
het sociaal mechanisme en het marktmechanisme. Het bureaucratisch mecha
nisme ligt ten grondslag aan het verticale cybernetisch beheersingsproces. Het 
gaat gepaard met het vaststellen van regels, procedures en standaarden die 
voor het topmanagement de toetsingsnorm vormen voor geleverde prestaties. 
We zullen in het vervolg spreken van sterk bureaucratische regelkringsystemen 
van 'management control', indien veelvuldig gebruik wordt gemaakt van 'ex 
ante' en 'ex post' operationele informatievoorziening. Naarmate meer gebruik 
wordt gemaakt van geaggregeerde informatie over de situatie in het voortbren
gingssysteem is meer sprake van een zwak bureaucratisch regelkringsysteem 
van 'management control'. Zo is 'management control' voor een 'expense cen
ter' een zwakkere vorm van bureaucratie dan 'management control' met behulp 
van strakke regelgeving en toetsing op grond van operationele informatie. 
'Management control' op basis van het 'profit center'-concept is op haar beurt , 
weer zwakker bureaucratisch dan 'management control' op basis van het 'ex

pense center' -concept. 

Het sociaal mechanisme refereert aan sociale structuren die bijdragen aan 'ma· 
nagement control'. Toepassing van dit mechanisme omvat socialisatieproces
sen die leiden tot een sterke interne betrokkenheid van individuen met de doel
stellingen van een groep. Training in vaardigheden en overdracht van waarden 
en normen zijn belangrijke elementen. In sommige gevallen wordt een succes
volle socialisatie met behulp van beroepsnormen uitgedrukt in certificatie 
(artsen, advocaten en dergelijke). Afhankelijk van de groep waarin de socialisa

tieprocessen plaats hebben is volgens Ouchi (1979) sprake van professionele 
beheersing, cultuurbeheersing of clanbeheersing. Indien de socialisatieproces

sen betrekking hebben op groepen waarvan de leden zich verspreiden over ver
schillende organisaties spreekt Ouchi (1979) van professionele beheersing. 
Indien de socialisatieprocessen betrekking hebben op de gehele populatie van 
een politieke eenheid (een stroming in de samenleving) is sprake van een cul
tuurbeheersing en indien zij betrekking hebben op een unieke organisatie is 
sprake van een clanbeheersing (Ouchi, 1979, p. 837). 
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In feite is Hofstede (1981) pleitbezorger van het gebruik van een sociaal mecha
nisme (met name clanbeheersing) voor de besturingstypen intuïtieve besturing, 
politieke besturing en subjectieve besturing. 
Het door Ouchi (1979) onderscheiden marktmechanisme wordt uitvoerig be
sproken in hoofdstuk 4. 

3.4 Systeemtheorie en cybernetica in de gevalstudies 

In deze paragraaf wordt onderzocht: 

1. in hoeverre het in par. 3.2 beschreven raamwerk van Anthony (1988) her
kenbaar is in de herontwerpprocessen in de gevalstudies; 

2. in hoeverre de in par. 3.3 behandelde typologie van Hofstede (1981) in de 
beschreven herontwerpprocessen betekenis heeft respectievelijk kan heb
ben. 

De herkenbaarheid van het raamwerk van Anthony in de gevalstudies. 
Vastgesteld kan worden, dat in alle gevalstudies sprake is van een vorm van 
'responsibility accounting' (een zwak bureaucratisch regelkringsysteem): 

In de casus RUL is sprake van de inrichting van een UFB met zeven pro
ductgroepen, met aan het hoofd een directeur die resultaatverantwoorde
lijk is. In de terminologie van Anthony (1988) is het UFB te typeren als een 
'profit center'. Uit het feit, dat de 'eigendom' van activa en passiva aan het 
UFB zal worden overgedragen, kan worden afgeleid dat er zelfs sprake is 
van een 'investment center'. Een dergelijk 'center' beschouwt Anthony ove
rigens als een bijzondere vorm van een 'profit center'. Ook de managers 
van de zeven productgroepen zijn resultaatverantwoordelijk, zodat binnen 
het UFB ook 'profit centers' worden ingericht. 

Uit de beschrijving van de gevalstudie blijkt, dat het 'management control'
systeem voor het UFB bestaat uit een planningssysteem (diverse budget
ten), een meetsysteem (het werkelijke behaalde resultaat) en een evaluatie
systeem (het totaalresultaat vormt de basis voor de beoordeling). Over de 
vormgeving van het interventiesysteem (correctieve feedback) en het be
oordelingssysteem zijn nog geen besluiten genomen. 
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Overwogen wordt, om eventuele winsten bij het UFB niet volledig af te ro
men, maar gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan het UFB. Binnen het 
UFB worden winsten en verliezen gecompenseerd; 

In de casus DSM/IPL kan BV IPL volledig worden getypeerd als een 'invest
ment center'. Hetzelfde geldt voor ITB, zij het dat ITB aan meer regelgeving 
van het topmanagement en de interne afnemers bij DSM gebonden is dan 
IPL. Het bijzondere van ITB is, dat zij in een verband van 'responsibility ac
counting' verantwoording verschuldigd is aan haar interne klanten. De laat
sten maken immers deel uit van het Industrieterrein Beleid College. 
Binnen BV IPL is sprake van 'profit centers'. Alle onderscheiden deelsyste
men van een 'management control'-systeem worden benut; alleen over de 
inrichting van het beloningssysteem voor de leiders van de 'profit centers' 
binnen BV IPL is nog geen beslissing genomen. 

In de casus CAB is ook in sterke mate sprake van resultaatverantwoordelijk
heid.Dit geldt zowel voor de 'business units' als voor de divisie Techniek. 
Het 'management control'-systeem ten opzichte van de divisie Techniek 

·omvat alle deelsystemen met uitzondering van een formeel beloningssys
teem. 

De betekenis van de besturingstypologie van Hofstede in de herontwerp
processen 
Op het eerste gezicht lijkt de in 3.3 behandelde typologie van Hofstede in de on
derzochte gevallen geen betekenis te hebben in het herontwerpproces van 'ma
nagement control'-systemen. Bij de keuzes voor het inrichten van 'profit cen
ters' en 'investment centers' en bijbehorende deelsystemen van 'management 
control' is immers in geen der gevalstudies rekening gehouden met de ont
werpspecificaties van voortbrengingssystemen in onderscheiden facilitaire 
diensten. Voor alle facilitaire diensten wordt dezelfde keuze gemaakt, onafhan
kelijk van de aard van de dienstverlening. Met uitzondering van een belonings
systeem zet het topmanagement alle deelsystemen in bij de uitoefening van de 
'management control'-functie. 
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De conclusie, dat bij de inrichting van 'management control'-systemen hele
maal geen rekening wordt gehouden met ontwerpspecificaties in het voortbren

gingssysteem, is echter voorbarig. Keuze voor het 'profit center'-concept (of 'in
vestment center'-concept) impliceert, dat het topmanagement de 'management 

control'-functie vooral uitoefent met sterk geaggregeerde (bedrijfseconomische) 
informatie, waaraan niet noodzakelijkerwijs een tot op het niveau van het top
management gedetailleerde activiteitenplanning van de organisatorische een

heid ten grondslag hoeft te liggen. Zowel planning (ex ante) als meting en eva
luatie (ex post) van bijvoorbeeld winstbedragen kunnen op grote 'afstand' van 
het voortbrengingssysteem plaatsvinden. Dit betekent echter niet, dat meer ge
detailleerde en bij de werking van het voortbrengingssysteem aansluitende in
formatie (zowel ex ante als ex post) geen rol speelt in het 'management con

trol'-systeem. Deze informatie is dan echter niet bij het topmanagement 
beschikbaar, maar bij andere actoren in de organisatie: interne klanten. De laat
ste groep van actoren (soms aangevuld met externe klanten) beïnvloedt het 
meest direct de doelmatigheid en doeltreffendheid van het voortbrengingssys
teem van de leverende eenheid. Een positief of negatief bedrijfseconomisch re
sultaat van een eenheid of productgroep zoals dat op topniveau van de organi
satie zichtbaar wordt, is dan het gevolg van dienstverlening met een bepaalde 
graad van doeltreffendheid en doelmatigheid, die heel concreet wordt beïn
vloed door diverse decentrale managers. De typologie van Hofstede is, gegeven 
de inrichting van 'profit centra' en 'investment centra' in de zin van Anthony, 
vooral bruikbaar bij de inrichting van 'control'-systemen tussen interne afne
mers en interne leverancier. 

Geconcludeerd kan worden, dat 'profit centers' een dekmantel kunnen zijn voor 
allerlei 'control'-relaties die zich binnen de organisatie afspelen. Interne afne
mers oefenen dus samen met het topmanagement de 'management control'
functie uit. In geen der gevalstudies wordt overigens aandacht van betekenis 
gegeven aan de inrichting van deelsystemen in het 'control'-systeem tussen een 
interne afnemer en een interne leverancier. Wel wordt aandacht gegeven aan 

de in hoofdstuk 5 en 6 nader te bespreken tarifiëring. 

Op de volgende pagina plaats ik de belangrijkste onderscheiden facilitaire dien

sten in de typologie van Hofstede (zie figuur 3.8): 
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• Facilitaire diensten Besturingstype 

·Grafische diensten 'trial and error'/'routine' 

Postdienst 'trial and error'/'routine' 

Audio-visuele diensten 'trial and error'/'routine'. Voor speci
fieke projecten: professioneel 

lnformatiseringsdiensten 'trial and error' /'routine'. Voor speci
fieke projecten: professioneel 

Restauratieve diensten 'trial and error'/'routine' 

Onderhoud gebouwen, installaties, subjectief voor preventief onder
autobussen houd 'trial and error'/'routine' voor 

correctief onderhoud 

Groenvoorziening 'trial and error'/'routine' 

Schoonmaakonderhoud subjectief 

Energievoorziening routine 

Beveiliging/bewaking subjectief 

'Facility management' (=coördinatie) subjectief 

Archivering ('Records management') meestal specifieke projecten: profes
sioneel 

Figuur 3.8: besturingstypen van facilitaire- en ondersteunende diensten 
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Uit het figuur kan worden geconcludeerd, dat bij de meeste facilitaire diensten 
alle deelsystemen effectief door de interne klant kunnen worden ingezet. Alleen 
bij schoonmaakonderhoud, beveiliging/bewaking en 'facility management' is 
een scheiding van efficiency en effectiviteit in de dienstverlening niet goed mo
gelijk. Volgens Hofstede is de inrichting van cybernetische meet -en evaluatie
systemen dan weinig effectief. 5 

3.5 De bruikbaarheid van het raamwerk van Anthony voor de ordening van 
keuzes in (her)ontwerpprocessen 

Vastgesteld kan worden, dat veel overwegingen in de gevalstudies expliciet be
trekking hebben op de wijze, waarop het topmanagement 'management control' 
in samenwerking met andere actoren uitoefent. In het bijzonder blijkt de moge
lijke inrichting van diverse vormen van (interne) klant/leveranciersystemen in 
het brandpunt van de belangstelling te staan. Heel duidelijk komt dit naar voren 
in de casus RUL. We vatten de alternatieven in deze casus hieronder samen (zie 
figuur 3.9): 

A. Handhaving van de positie in het BvdU, waarbij zowel diensten aan 
het BvdU als aan andere universitaire eenheden zullen worden gele-
verd. Eindverantwoordelijke is de SvdU. 

B. Interne verzelfstandiging. 
1. Toepassing van contractmanagement tussen het CvB en de lei-

ding van de verschillende diensten; 
2. Samenvoeging van de verschillende diensten in één of meer facil-

taire bedrijven die op basis van interne contracten diensten leve-
ren aan de verschillende universitaire eenheden. 

c. Externe verzelfstandiging. 

D. Uitbesteding, 

Figuur 3.9: Alternatieve inrichtingswijzen van het 'management control'-systeem in de 

casus RUL 
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(Interne) klant/leveranciersystemen zijn verbonden met de alternatieven 82, C 
en D. Anthony's indeling in 'expense centers', 'profit centers' en 'investment 
centers' schiet tekort om deze alternatieven te typeren. In feite sluiten alleen de 
alternatieven A en vooral 81 aan bij dit raamwerk. Alternatief A kan gepaard 
gaan met de inrichting van een 'expense center'. Ook alternatief 81 kan verbon
den zijn met vormen van 'responsibility accounting', overigens zowel gekoppeld 
aan de inrichting van 'expense centers' als aan de inrichting van 'profit centers' 
(de ontwerper geeft hierover geen zekerheid). Ook in de overige gevalstudies 
worden alternatieven overwogen respectievelijk keuzes gemaakt die niet expli
ciet binnen het raamwerk zijn te positioneren. Zo is in de casus DSM/8V IPL bij
voorbeeld sprake van een keuze voor externe verzelfstandiging van de uitvoe
ringsorganisatie voor facilitaire dienstverlening. In de casus VSN/CA8 is sprake 
van een keuze voor interne contraetaring rond onderhoudsactiviteiten. 
Kenmerkend voor al deze keuzes is, dat de al dan niet gebrekkige toepassing 
van de regelkring tussen topmanagement en het management van organisatori
sche eenheden in samenhang met de inrichting van interne klant-leverancier
systemen plaatsvindt, welke systemen die 'verticale' regelkring soms (gedeelte
lijk) vervangen. Het raamwerk van Anthony biedt onvoldoende mogelijkheden 
om de diverse mogelijkheden te ordenen. 

Uit het bovenstaande kan de algemene conclusie worden getrokken, dat er be
hoefte bestaat aan een extensie van het raamwerk van Anthony. In het vol
gende hoofdstuk wordt het raamwerk dan ook uitgebreid in een richting, die po
sitionering van de keuzemogelijkheden die in de gevalstudies zijn aangetroffen, 
mogelijk maakt. De extensie van het raamwerk moet een nadere aanduiding 
van inrichtingstypen van 'management control'-systemen mogelijk maken. 
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Noten 

2 

In noot 2 op pagina 191 vermeldt Anthony de reden, waarom hij geen 'revenue cen

ters' meer onderscheidt. Hij stelt: 'as a practical matter, these organization units are 

held responsible for expenses as well as revenues, so they fit the definition of ex

pensa center. They ditter trom profit centers in that revenues and expenses are con

trolled separately; that is, expenses are not substracted from revenues to give a 

maasure ofthe profitability ofthe unit'. 

De term 'besturingstype' wordt geprefereerd boven de term 'beheersingstype' om

dat er bij de te onderscheiden typen in wisselende mate sprake kan zijn van zowel 

planningsprocessen als beheersingsprocessen (de laatste in cybernetische beteke

nis). Daarmee is de term 'besturingstype' in feite een vertaling van het 

Angelsaksische begrip 'control' in de meest ruime betekenis van het woord. 

3 In dit opzicht moeten informatiesystemen in het verband van 'management contra!' 

worden onderrscheiden van operationele informatiesystemen. Macintosh {1981) ty

peert operationele informatiesystemen voor research activiteiten als 'diffuse intar

mation systems', die een grote hoeveelheid data bevatten. Voor operationele doel-

4 

einden blijkt feedback wel van groot belang te zijn. 

Bij de analyse is een enkele kanttekening te maken. Hoewel de voortbrengingspro

cessen in bijvoorbeeld organisaties voor onderwijs en onderzoek {universiteiten en 

hogescholen) de besturing in de analyse van Hofstede subjectief maken, treft men 

er in toenemende mate elementen van cybernetische besturing aan. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan het meten en evalueren van de kwaliteit van het onderwijs met 

eventueel daarop volgende maatregelen. Daarmee is de relatie tussen ontwerpspe

cificaties van het voortbrengingsproces en het objectontwerp van 'management 

control'-systemen wellicht minder eenduidig dan veel contingentie-onderzoek ver

onderstelt. Er is altijd een keuzemogelijkheid tussen op verschillende besturings

modellen gebaseerde instrumenten. Vaak zal het 'management control'-systeem 

bestaan uit een bepaalde mix van instrumenten. De samenstelling van de mix kan 

verschillen voor verschillende ontwerpspecificaties van het voortbrengingssys

teem. 

5 Ook hier kan echter worden verwacht, dat interne klanten in de praktijk toch in min 

of meer sterke mate ex post metingen en evaluaties verrichten, in combinatie met 

de hantering van op een sociaal mechanisme gebaseerde instrumenten. 
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4 Ontwerp van ~management control'
systemen: systeemtheorie en markt 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat er aanleiding bestaat voor een 
extensie van het raamwerk voor het ontwerp van ,management control'
systemen. In dit hoofdstuk komen we allereerst tot een verbreding van de sys
teemtheoretische grondslag voor het ontwerp van 'management control'-syste
men (4.2). In 4.3 wordt het ontwerp van 'management control'-systemen in 
relatie gebracht met het door Ouchi (1979) onderscheiden marktmechanisme. 
Toepassing van dat mechanisme bij 'management control'-systemen impliceert, 
dat de aandacht van het topmanagement zich richt op de transacties tussen or
ganisatorische eenheden. In concreto kan dit leiden tot de inrichting van interne 
marktpleinen. Op basis van het raamwerk van Anthony en de in 4.2 verwoorde 
extensie daarvan enerzijds en de typen 'management control'-systemen die zijn 
beschreven in de gevalstudies anderzijds (hoofdstuk 2), worden in 4.4 een aan
tal inrichtingstypen van 'management control'-systemen afgeleid. In 4.5 maken 
we enkele slotopmerkingen. 

4.2 Systeemtheorie en het ontwerp van 'management control'-systemèn: 
een extensie 

4.2.1 Differentiatie en integratie 

In hoofdstuk 3 werd vastgesteld, dat 'management control'-systemen in de zin 
van Anthony (1988) aansluiten bij de decompositie van de organisatie in organi
satorische eenheden. Gegeven deze decompositie en de bijbehorende verdeling 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, worden (zwak) bureaucratische 
regelkringsystemen ingericht. De richting waarin deze systemen werken is verti
caal. De actoren zijn het topmanagement en het management van organisatori
sche eenheden. 
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Naast aandacht voor decompositie (zie hoofdstuk 3) vraagt de systeemtheorie 
aandacht voor coördinatie. Voorzover er afhankelijkheden tussen de diverse or
ganisatorische eenheden bestaan, zal afstemming plaats moeten vinden. In het 
raamwerk van Anthony (1988) wordt via een overkoepelend plan 'ex ante' reke
ning gehouden met de noodzaak tot afstemming tussen de organisatorische 
eenheden. 'Ex post' wordt overigens vaak ten onrechte geen rekening gehou
den met de afhankelijkheden tussen delen van de organisatie (zie bijvoorbeeld 
het pleidooi van Ansari (1979) voor een 'open systems approach'; zie ook 
Vosselman, 1990). In het 'responsibility center' waar de verschillen met de plan
ning worden geconstateerd, wordt de leiding voor deze verschillen verantwoor
delijk gesteld ('closed systems approach'). Hoewel in de praktijk het evaluatie -
en beloningssysteem zich vaak primair richt op voor de manager beheersbare 
kosten en/of opbrengsten, wordt bij de analyse van verschillen vaak niet over de 
'schutting' van de organisatorische eenheid gekeken. Een 'open systems appro
ach' zou echter een zoektocht omvatten naar oorzaken die elders in de organisa
tie,optreden. 

In de gedachtengang van Anthony is de afstemming van activiteiten tussen 
're.sponsibility centers' die aanwijsbaar onderling diensten verlenen, een afge
leid vraagstuk. Het vraagstuk van de 'transfer pricing' treedt naar zijn oordeel 
op, als een 'profit center' goederen of diensten levert aan andere organisatori
sche eenheden (Anthony, 1988, p. 67). Hij definieert een 'transfer price' als 
voJgt: 'a price used to maasure the value of goods ar services furnished by a 
profit center to other responsibility centers within the entity'. Voorop staat een 
verticaal'management control'-systeem dat kan worden getypeerd als een zwak 
bureaucratisch regelkringsysteem en dat de vorm aanneemt van 'responsibility 
accounting'. Indien de delegatie van beslissingsbevoegdheden zich uitstrekt tot 
de beslissing om al dan niet extern te leveren en te kopen (er is geen 'gedwon
gen winkelnering'), kan er vervolgens voor de organisatie als geheel suboptima
lisatie ontstaan. In dat geval neemt de leiding van de organisatorische eenheid 
beslissingen die niet in het belang van de organisatie als geheel zijn, maar wel 
in het belang van het 'resultaat' van haar organisatorische eenheid. Ter vermij
ding van suboptimalisatie kan het topmanagement onder andere een beleid 
rond interne verrekenprijzen voeren. Anthony (1988, p. 68) formuleert een aan
tal 'gezond-verstand'-regels vaar de oplossing van het 'transfer pricing'-vraag
stuk, die erop neerkamen dat zoveel mogelijk de situatie rond externe in -en 
verkopen wordt benaderd. 
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Schematisch kunnen de beheersingsrelaties bij 'responsibility accounting' als 
volgt worden weergegeven (zie figuur 4.1 ): 

Leiding 
facilitaire 
eenheid 

= beheersingsrelatie 

= afgeleide relatie 

Topmanagement 

Leiding 
organisatorische 

eenheid 

..,......... =(fictieve) geldstroom 

____.... = goederen/dienstenstroom 

Figuur 4.1: beheersingsrelaties bij 'responsibility accounting' 

Het topmanagement tracht via beïnvloeding van het management van de orga
nisatorische eenheid rechtstreeks een doelmatige en doeltreffende werking van 
het voortbrengingssysteem in die eenheid te bevorderen. Voortbrengings
systemen in organisatorische eenheden zijn bij systemen van 'responsibility ac
counting' dus de belangrijkste objecten van 'management control'. 

Bij de inrichting van de 'management control'-functie is echter ook een meer 
prominente positie van transacties als objecten van 'management control' voor
stelbaar. Van een transactie is sprake "when a good or service is transferred 
across a technologically saparabie interface. One stage of activity terminatas 
and a nother beg ins" (Williamson, 1985, p. 1 ). Voor de leverende eenheid (de in
terne leverancier) is sprake van een outputstroom, voor de ontvangende een
heid (de interne afnemer) is sprake van een inputstroom. 
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Inrichting van een 'management control'-systeem gericht op besturing van 
transacties is mogelijk, indien tussen eenheden sprake is van een direct aan
wijsbare vorm van dienstverlening of goederenleveranties. Een dergelijke 
inrichting kan beïnvloeding van het voortbrengingssysteem in de leverende 
eenheid al dan niet gedeeltelijk vervangen. Het topmanagement poogt de doel
matigheid en de doeltreffendheid in het voortbrengingssysteem van de leve
rende eenheid indirect (namelijk via de transactie) te beïnvloeden. 

Indien het topmanagement kiest voor transacties als objecten van 'management 
control', kan 'transfer pricing' een prominente rol spelen. Een belangrijke bij
drage is in dit verband geleverd door Watson & Baumler (1975). Zij stellen, dat 
om te begrijpen waardoor het 'transfer-pricing'-vraagstuk ontstaat en hoe prij
zen worden vastgesteld, expliciet aandacht moet worden besteed aan organisa
torische condities van onzekerheid, differentiatie en integratie. In feite ontlenen 
zij hun gedachten aan de met de systeemtheorie verbonden contingentiebena
dering, in het bijzonder aan het werk van Lawrence & Lorsch (1967). Watson en 
Baumler gaan ervan uit, dat de mate van onzekerheid bepalend is voor het ont
werp van de organisatiestructuur en de cordinatieprocessen die zich daarbinnen 
afspelen. De onzekerheid (het verschil tussen beschikbare en benodigde infor
matie) is op haar beurt afhankelijk van de ontwerpspecificaties van het voort
brengingssysteem en omgevingsomstandigheden. Een belangrijk antwoord op 
toenemende onzekerheid is decentralisatie. Gegeven deze decentralisatie is het 
succes van de organisatie naar het oordeel van Watson en Baumler afhankelijk 

van: 

'requisite differentiation': de onderverdeling van de organisatie in organi
satorische eenheden, zodanig dat elke eenheid effectief met de eisen van 
voortbrengingssysteem en omgeving kan omgaan; 
'integration': het richten van de inspanningen van gedifferentieerde organi
satorische eenheden op de doelen van de organisatie als geheel. 

Volgens Watson en Baumler spelen interne verrekenprijzen zowel bij differentia
tie als bij integratie een rol. Interne verrekenprijzen bevorderen differentiatie in 
de zin dat zij de decompositie van de organisatie in organisatorische eenheden 
en de toewijzing van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de leiding 
van separate organisatorische eenheden ondersteunen. Anders gezegd: interne 
verrekenprijzen maken het mogelijk organisatorische eenheden als op zichzelf
staande 'mini-bedrijfjes' te beschouwen. Geconstateerd kan worden dat deze 
differentiatie-functie van interne verrekenprijzen dominant is in het raamwerk 
van Anthony. 'Responsibility accounting' sluit immers aan bij de decompositie 
van de organisatie in organisatorische eenheden. 
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Interne verrekenprijzen bevorderen integratie indien er een sterke onderlinge af
hankelijkheid bestaat tussen organisatorische eenheden. Zij bewerkstelligen de 
integratie samen met andere instrumenten (zoals productieschema's, verande
ringen in het productontwerp etcetera). Onderhandelingen spelen naar het oor
deel van Watson en Baumler een belangrijke rol in het integratie-proces. 
Vastgesteld kan worden, dat deze integratie-functie van 'transfer pricing' in het 
'management control'-raamwerk van Anthony niet of nauwelijks betekenis 
heeft. Anthony beschouwt het vraagstuk van de 'transfer pricing' slechts als een 
afgeleid vraagstuk. 

4.2.2 De ontwerpbenadering van Galbraith 

De benadering van Watson en Baumler sluit aan bij de systeemtheoretische 
ontwerpbenadering van Galbraith {1973; 1977). De laatste richt zich in algemene 
zin op de afstemming tussen de inrichting van het voortbrengingssysteem, de 
organisatiestructuur en informatiekanalen. De inrichting van het voortbren
gingssysteem heeft betrekking op de verhoudingen binnen het voortbrengings
systeem, dus tussen productiemiddelen, voortbrengingsprocessen en eindpro
ducten. De organisatiestructuur is onderdeel van het besturingssysteem en 
heeft betrekking op de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk
heden over organen en personen, alsmede de wijze waarop de organen en per
sonen tot elkaar in relatie staan. Galbraith (1973; 1977) plaatst het ontwerp van 
informatiesystemen in het suprasysteem van de organisatie als geheel. Met 
name staat de samenhang met de mate van onzekerheid in omgeving en het 
voortbrengingssysteem centraal. Hoe groter de onzekerheid in omgeving en 
voortbrengingssysteem, des te groter de hoeveelheid informatie die een organi
satie moet produceren om een bepaald prestatieniveau te bereiken. Om overbe
lasting van informatiekanalen te voorkomen, kan bij toenemende onzekerheid 
aan onderstaande alternatieve ontwerpstrategieën worden gedacht. Deze strate
gieën kunnen in aanvulling op meer traditionele strategieën als het instellen van 
regels en programma's, afstemming via hiërarchie en het stellen van gemeen
schappelijke doelen, worden toegepast. Indien de organisatieleiding in geval 
van toenemende onzekerheid niet één of meer van de genoemde vier mogelijk
heden kiest, zal dat tot een verlaging van het prestatieniveau kunnen leiden. 
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De vier mogelijkheden worden onderverdeeld in een tweetal hoofdgroepen. 

1. het vergroten van de informatieproducerende capaciteit 
Hiervoor zijn een tweetal strategieën denkbaar: 

a. Constructie en implementatie van verticale informatiesystemen waarin 
periodiek meer 'ex ante' en 'ex post' informatie tussen diverse hiërar
chische niveau's (systemen) kan worden uitgewisseld; 

b. Constructie en implementatie van laterale relatienetwerken met bijbe
horende horizontale informatiekanalen, waardoor verticale informatie
kanalen minder worden belast. 

2. het verminderen van de noodzaak om informatie te produceren 
Ook hiervoor is een tweetal strategieën denkbaar: 

a. Aanpassingen in de structuur van het voortbrengingssysteem, bijvoor
beeld door de inrichting van 'slack resources' (overcapaciteit). De 
structuur van het voortbrengingssysteem weerspiegelt de verhoudin
gen tussen productiemiddelen, activiteiten en eindproducten. De ver
houdingen kunnen impliciet gekoppeld zijn aan de ontwerpspecifica
ties van het voortbrengingssysteem, maar kunnen ook het gevolg zijn 
van afzonderlijke inrichtingsbeslissingen; 

b. Aanpassingen in de organisatiestructuur of organisatorische arrange
menten, bijvoorbeeld de inrichting van relatief autonome eenheden 
('self-contained tasks'). 

In termen van Ashby (1965), de grondlegger van de cybernetica, is het investe
ren in verticale informatiesystemen een investering in 'channel capacity', terwijl 
vermindering van de noodzaak om informatie te produceren een toepassing is 
van de 'Law of Requisite Variety': op de plek van uitvoering van complexe acti
viteiten in een turbulente omgeving moet in voldoende mate regelcapaciteit 
aanwezig zijn om de activiteiten te beheersen. 

De inrichting van laterale relatienetwerken sluit aan bij de door Watson en 
Baumler gegeven uitwerking van het integratie-principe. 'Transfer pricing'-sys
temen gaan gepaard met het ontwerp van horizontale informatiekanalen die 
verticale informatiekanalen kunnen ontlasten. De horizontale informatiekanalen 
zijn verbonden aan horizontale 'management control'-systemen. Verticale infor
matiekanalen zijn op hun beurt onlosmakelijk verbonden met verticale, nauw 
met het differentiatie-principe verbonden 'management control'-systemen. 
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De ontwerpbenadering van Galbraith volgend, is het ontwerp van horizontale 
'management control'-systemen (inclusief 'transfer prices') derhalve een (ge
deeltelijk) alternatief voor het ontwerp van verticale 'management control'-sys
temen. Verticale systemen van 'responsibility accounting' kunnen zich als ge
volg van de inrichting van horizontale 'management control'-systemen 
bedienen van minder gedetailleerde informatie; in termen van Anthony (1988) 
worden organisatorische eenheden bijvoorbeeld van 'expense center' tot 'profit 
center'. Investeringen in horizontale informatiekanalen gaan hier dus hand in 
hand met aanpassingen in de organisatiestructuur. 

Galbraith en het motivatievraagstuk. 
Bij het bovenstaande moet worden aangetekend, dat er in de ontwerpbenade
ring van Galbraith nauwelijks aandacht is voor het motivatievraagstuk. Impliciet 
gaat hij ervan uit, dat actoren welwillend zijn om in het belang van de organisa
tie als geheel te functioneren (Donaldson, 1990). In relatie tot de 'management 
control'-functie neemt het motivatievraagstuk echter naast het coördinatie
vraagstuk een nadrukkelijke plaats in. Voorwaarde voor een effectieve werking 
van horizontale 'management control'-systemen is derhalve, dat de interne af
nemer wordt geprikkeld om efficiency en effectiviteit van de dienstverlening of 
goederenleveranties te bevorderen. Eén van de mogelijkheden om dit te berei
ken is de inrichting van wederzijdse transacties. Hierbij staat tegenover een 
ingaande stroom (prestatie) voor de interne afnemer een uitgaande stroom 
(tegenprestatie). Deze uitgaande stroom is een, al dan niet fictieve, geldstroom, 
die de interne leverancier ontvangt. De interne afnemer wordt geprikkeld om 
prijs (uitgaande stroom) en nut (ingaande stroom) van de dienstverlening of 
goederenleveranties tegen elkaar af te wegen, indien hij is onderworpen aan 
een 'management control'-systeem zoals 'responsibility accounting'of aan de 
disciplinerende werking van een markt. 

In geval van de inrichting van horizontale 'management control'-systemen, richt 
de aandacht van het topmanagement zich dus primair op transacties. Met an
dere woorden: niet de voortbrengingssystemen in de organisatorische eenhe
den, maar transacties tussen organisatorische eenheden zijn de belangrijkste 
objecten van 'management control'. Schematisch kan een horizontaal'manage
ment control'-systeem met aandacht voor transacties van het topmanagement 
als volgt worden weergegeven (zie figuur 4.2): 
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Leiding facilitaire 
eenheid 

beheersingsrelatie 

Topmanagement 

Leiding organisatorische 
eenheid 

..,._______ =geldstroom 

______.... = goederen/dienstenstroom 

= afgeleide relatie 

Figuur 4.2: 'management control' en transacties 

Uit de ontwerpbenadering van Galbraith kan worden afgeleid, dat: 
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'responsibility accounting' als zwak bureaucratisch regelkringsysteem 
slechts één van de inrichtingstypen van 'management control'-systemen is; 
zwak bureaucratische regelkringsystemen een (gedeeltelijk) alternatief zijn 
voor sterk bureaucratische regelkringsystemen. In het laatste geval wordt 
voortdurend veel 'ex ante' en 'ex post' operationele detailinformatie tussen 
leidinggevende niveau's uitgewisseld; 
horizontale 'management control'-systemen als alternatief voor respectie
velijk in aanvulling op (zwak) bureaucratische regelkringsystemen kunnen 
worden ingericht. 



4.2.3 Ontwerp van horizontale 'management control'-systemen en cybernetica 

Uit de vorige paragraaf kan worden geconcludeerd, dat de inrichting van hori
zontale 'management control'-systemen een (gedeeltelijk) alternatief is voor 
verticale 'management control'-systemen. Reeds in hoofdstuk 3 werd vastge
steld, dat de werking van verticale 'management control'-systemen berust op 
een cybernetische besturingstheorie. Heeft de inrichting van horizontale 'ma
nagement control'-systemen nu ook consequenties voor de toepassing van de 
cybernetische besturingstheorie? 
De keus voor transacties als objecten van 'management control' behoeft voor 
het topmanagement in beginsel geen consequenties te hebben voor de bruik
baarheid van de cybernetische besturingstheorie. Zo kan het topmanagement 
zich in een planningsfase bijvoorbeeld bemoeien met de aard en omvang van 
transacties en ex post kan het aard en omvang meten en evalueren. Bovendien 
kan het topmanagement bijvoorbeeld arbitrage plegen in geval van conflicten 
tussen interne contractpartners. Gegeven de inrichting van horizontale 'ma
nagement control'-systemen worden cybernetische stuurprincipes bovendien 
gebruikt door leiding van de afnemende organisatorische eenheid. Zo zullen ex 
ante afspraken worden gemaakt tussen afnemer en leverancier en zal 'ex post' 
meting en evaluatie van geleverde prestaties plaatsvinden. 
Hoewel de in par. 4.2.2. geformuleerde extensie van het raamwerk van Anthony 
in horizontale richting dus niet noodzakelijkerwijs consequenties heeft voor de 
toepassing van de cybernetica, geldt wel, dat het ontwerp van horizontale 'ma
nagement control'-systemen het gebruik van een ander door Ouchi (1979; zie 
hoofdstuk 3) onderscheiden besturingsmechanisme mogelijk maakt. Dit markt
mechanisme (dat in 4.3 wordt besproken) is wezensvreemd aan de systeem
theoretische ontwerpbenadering. Desalniettemin kan het in aanvulling op de 
systeemtheoretische ontwerpbenadering worden gebruikt. 

4.3 Marktmechanisme en het ontwerp van een 'management control'
systeem 

4.3.1 De werking van het mechanisme 

Volledige werking van een marktmechanisme impliceert het bestaan van volle
dig vrije mededinging en een actieve rol van prijzen. Op een volkomen markt 
('frictionless market') bevatten prijzen immers alle informatie die actoren nodig 
hebben om (ex ante) beslissingen te nemen die leiden tot een doeltreffende en 
doelmatige werving en inzet van middelen. 
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Ex post belonen en bestraffen deze prijzen het handelen van actoren. Het be
langrijkste verschil met het bureaucratisch mechanisme is, dat er vooraf geen 
regels en standaarden door een hoger leidinggevend niveau worden vastge
steld die richting geven aan de uitvoering van voortbrengingsprocessen en 
waarlangs de uitvoering kan worden gemeten. Actoren baseren zich bij hun af
wegingen (wel of niet maken of kopen?; voor welke afnemer en van welke aan
bieder?) volledig op een prijs die op een markt tot stand komt. Op de hoogte 
van de prijs hebben individuele economische actoren in geval van volledig vrije 
mededinging geen invloed; de prijs is op zichzelf immers het resultaat van vele 
afzonderlijke beslissingen. Op onvolkomen markten speelt de prijs een rol naast 
andere informatiedragers, die informatie kunnen verstrekken over kwaliteit van 
actoren en producten, levertijd van producten en dergelijke. 

Binnen een organisatie kan het topmanagement er bewust voor kiezen om het 
marktmechanisme in verzwakte vorm te gebruiken in het 'management control'
proces. Voorwaarde hiertoe is, dat gekozen is voor de inrichting van horizontale 
'management control'-systemen. Indien het topmanagement besluit het markt
mechanisme in verzwakte vorm in te zetten, zal marktinformatie (waaronder de 
marktprijs) een rol spelen bij de beïnvloeding van het beslissingsgedrag van 
managers, in combinatie met regelgeving door het topmanagement. Markten 
nemen de disciplinerende functie van het topmanagement gedeeltelijk over. Zo 
kunnen marktprijzen worden opgevat als normen, gedicteerd door de markt. De 
motiverende (belonende en bestraffende) rol van de markt zal toenemen naar
mate de verschillende managers meer economisch risico dragen. Economisch 
risico is sterker aanwezig naarmate organisatorische eenheden (en hun leiders) 
voor hun voortbestaan afhankelijker zijn van hun positie op markt(en). Een on
doelmatige of ondoeltreffende inzet van productiemiddelen in de organisatori
sche eenheid zal zich bij een doeltreffende werking van het marktmechanisme 
op de afzetmarkt van de organisatorische eenheid vertalen in een ontoereikende 
stroom van ingaande geldmiddelen bij die eenheid. Anderzijds wordt een doel
matige en doeltreffende inzet beloond. De overdracht van risico stimuleert der
halve een opstelling van de leiding van de eenheden als economisch hande
lende actoren, die nut en kosten van productie tegen elkaar afwegen. Hierbij 
moet wel worden bedacht, dat de omstandigheden mee of tegen kunnen zitten. 
Het risico als gevolg van tegenvallende omstandigheden ligt nu bij de eenheid. 
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken, dat rechtstreekse 
overdracht van economisch risico in het verband van horizontale 'management 
control'-systemen een (gedeeltelijk) alternatief is voor 'ex post' prestatiemeting 
en -evaluatie. Het laatste is altijd onlosmakelijk gekoppeld aan de inrichting van 
(zwak) bureaucratische 'management control'-systemen. 
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4.3.2 Een concretisering van toepassing van het marktmechanisme: ontwerp 
van gereguleerde interne markten. 

Een mogelijke verschijningsvorm van horizontale 'management control'-syste
men is een systeem van interne contractering. Interne contracten omschrijven 
we als schriftelijke overeenkomsten tussen organisatorische eenheden waarin 
te laveren prestaties en tegenprestaties worden vastgelegd en waarin boven
dien wordt aangageven op welke wijze(n) een juiste afwikkeling van het con
tract wordt bevorderd. Interne contracten worden afgesloten op een geregu
leerde interne markt. Een gereguleerde interne markt omschrijven we als het 
geheel van maatregelen en omstandigheden waaronder de interne contracten 
worden afgeloten. 'Ex ante' (voorafgaand aan het sluiten van contracten) speelt 
informatie van diverse aard een rol. Het gaat hier op de eerste plaats om 
(markt)informatie over kwaltiteit, kwantiteit, levertijd en levarbetrouwbaarheid, 
maar ook om prijsinformatie. 'Ex post' (na het afsluiten van contracten) spelen 
beloningen en bestraffingen een rol. Het gaat hier mat name om winsten en 
verliezen die als gevolg van interne markttransacties ontstaan. Afhankelijk van 
de inrichting van aanvullende arrangementen in het 'management control'-sys
teem (zie par. 4.4) kunnen de beloningen en bestraffingen worden bekrachtigd 
door de externe markt of door het topmanagement. Dit geldt zowel voor de le
verende als de afnemende eenheid. Indien het voortbestaan van de eenheid uit
eindelijk wordt bepaald door haar positie op externe markten is sprake van vol
ledige risico-overdracht in economische zin. Naarmate het topmanagement 
meer bereid is verliezen te compenseren respectievelijk winsten af te romen is 
er minder sprake van risico-overdracht in economische zin. Beloningen en be
straffingen zullen dan voort moeten komen uit een (zwak) bureaucratisch 'ma
nagement control'-systeem, bijvoorbeeld 'responsibility accounting'. 

4.4 Inrichtingstypen van 'management control'-systemen 

In deze paragraaf leiden we alternatieve inrichtingstypen van 'management 

control'-systemen af. 
Dit geschiedt op basis van: 

de in de ontwerpbenadering van Galbraith (1973; 1977) geordende inrich
tingstypen van 'management control' (par. 4.2.2); 
de cybernetische besturingstheorie (hoofdstuk 3) en de werking van een 

marktmechanisme (par. 4.2.3); 
gegevens uit de gevalstudies over alternatieve 'management control'-sys

temen (hoofdstuk 2). 
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Doel is tot een generalisatie van inrichtingstypen te komen. Omdat in de casus 
RUL relatief de meeste alternatieve inrichtingswijzen zijn overwogen, nemen we 

de daar geformuleerde alternatieven als uitgangspunt. In de beide overige ge
valstudies worden (op een kleine, nog te vermelden uitzondering na) geen an
dere, niet in de casus RUL genoemde, alternatieven overwogen. 

In onderstaande figuur worden de hoofdalternatieven uit de casus RUL nog 
eens samengevat (zie figuur 4.3): 

A. Handhaving van de positie in het BvdU, waarbij zowel diensten aan 
het BvdU als aan andere universitaire eenheden zullen worden gele

verd. Eindverantwoordelijke is de SvdU. 

B. Interne verzelfstandiging. 
1. Toepassing van contractmanagement tussen het CvB en de lei

ding van de verschillende diensten; 
2. Samenvoeging van de verschillende diensten in één of meer facil

taire bedrijven die op basis van interne contracten diensten leve
ren aan de verschillende universitaire eenheden. 

C. Externe verzelfstandiging. 

D. Uitbesteding, 

Figuur 4.3: alternatieve inrichtingswijzen van het 'management control'-systeem in de 

casus RUL 

Van bovenstaande alternatieven passen A en 81 binnen het raamwerk van 
Anthony (1988). Zij zijn te typeren als sterk bureaucratische respectievelijk zwak 
bureaucratische regelkringsystemen. Hierna volgt een korte typering. 
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Sterk bureaucratische regelkringsystemen {A) 
Symbolisch geven we dit systeem als volgt weer (zie figuur 4.4): 

Topmanagement 

' Leiding organisatorische 
eenheid 

...... _. = informatiestroom 

Figuur 4.4: sterk bureaucratische regelkringsystemen 

Er is sprake van veel regelgeving {'ex ante') en controle ('ex post'). Het topma
nagement wil meebeslissen over (verandering in) activiteiten en werkmethoden 
en kijkt regelmatig 'over de schouder' van het management van de facilitaire 
eenheid. Er is derhalve veel rechtstreekse betrokkenheid van de (controller van) 
het topmanagement bij de operationele besturing van het voortbrengingssys
teem van de organisatorische eenheid. In informatiekanalen wordt veel opera
tionele (niet financiële) informatie vervoerd. Financiële informatie is in het 'ma
nagement control'-proces van belang naast andere, operationele informatie. 
Begrotingen worden gemaakt om machtigingen tot het doen van gelduitgaven 
voor investering -of exploitatiedoeleinden te kunnen geven. De daadwerkelijke 
uitgaven moeten bovendien steeds worden geautoriseerd door het topmanage
ment. De begroting heeft derhalve niet de werkingskracht van een (kosten)bud
get, dat een veel meer actieve rol vervult bij de benviceding van de prestatie in 
de organisatorische eenheid. 

De rollen die het topmanagement hier vervult kunnen worden getypeerd als die 
van 'regelaar' en 'supervisor'. Deze rollen zijn bijvoorbeeld herkenbaar voor de 
SvdU in de uitgangssituatie bij de RUL 
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Zwak bureaucratische regelkringsystemen {81) 
Symbolisch kan dit als volgt worden weergegeven (zie figuur 4.5): 

Topmanagement 

' ' ' ' -T 

-' ' 
Leiding organisatorische 

eenheid 

__ .. ___ . = informatiestroom 

Figuur 4.5: zwak bureaucratische regelkringsystemen 

Een belangrijk verschil met het eerste hoofdalternatief is, dat het topmanage
ment meer 'op afstand' staat ten opzichte van de leiding van de facilitaire een
heid. Er wordt meer gebruik gemaakt van financiële informatie, die vooral in het 
teken staat van kostenbudgettering. Uiteraard kan deze informatie worden ge
bruikt naast andere niet-financiële informatie, bijvoorbeeld over tijdigheid en 
kwaliteit van de dienstverlening. 'Ex ante' worden min of meer gedetailleerde 
afspraken gemaakt over (output van) activiteiten en daarvoor in te zetten midde-
len. Deze afspraken vinden hun neerslag in een taakstellend kostenbudget, dat 
op haar beurt het referentiepunt vormt bij de 'ex post'- evaluatie. Eventueel zijn 
aan het al dan niet realiseren van de taakstelling beloningen of straffen gekop
peld. Binnen de budgetperiode heeft de leiding van de facilitaire eenheid vrij
heidsgraden binnen vastgestelde budgetkaders. 
De rol van het hoger management kan voor deze situatie worden getypeerd als 
die van 'manager op afstand'. 

De alternatieven 82, C en D sluiten aan bij horizontale 'management control'
systemen met marktwerking. In elk van deze gevallen zijn transacties het object 
van 'management control'. Deze keuze is in plaats van of in aanvulling op een 
keuze voor facilitaire voortbrengingssystemen als objecten voor 'management 
control'. De inrichting van het 'management control'-systeem voor de afne
mende eenheid blijft gegeven en bestaat in geval van de RUL bijvoorbeeld 'uit 
een budgetteringssysteem op basis van een (zwakke) regelkring (zwak bureau
cratisch regelkringsysteem). Ook in beide andere gevalstudies is voor afne
mende eenheden sprake van vormen van 'responsibility accounting'. 
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Op basis van de in de gevalstudies genoemde alternatieven en keuze-overwe
gingen enerzijds en de in dit hoofdstuk verwoorde extensie van het raamwerk 
van Anthony anderzijds, kunnen de inrichtingsalternatieven voor interne markt
pleinen nu verder worden geëxpliciteerd. 

Interne contractering (82) 

In de casus RUL wordt (afgezien van een overgangsperiode) gekozen voor een 
systeem van interne contraetaring met vrije winkelnering. 
Symbolisch geven we dit als volgt weer (zie figuur 4.6): 

Leiding facilitaire 
eenheid 

? 

Externe 
aanbieder(s) 

Topmanagement 

..,........ = geldstroom 

Leiding organisatorische 
eenheid 

? 

Externe 
vrager(s) 

___,... = goederen/dienstenstroom 

= Topmanagment in diverse 
mogelijke rollen 

Figuur 4.6: Interne contracteersystemen 
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Voorwaarde voor de keuze van dit inrichtingstype is, dat facilitaire activiteiten 
rechtstreeks kunnen worden getraceerd naar interne afnemers. Dit is in de be
schreven gevalstudies inderdaad het geval. Voor het topmanagement kunnen 
nu een achttal mogelijke rollen worden onderscheiden. De rollen zijn geordend 

naar toenemende marktwerking in het horizontale 'management control'-sys
teem: 

de rol van 'regelaar' 
de rol van 'supervisor'; 
de rol van 'manager op afstand'; 
de rol van 'afzetmarktregulator'; 
de rol van 'vermogensverschaffer'; 
de rol van 'eigenaar'. 
de rol van 'klant'; 
de rol van 'aanbieder'; 

Het is mogelijk dat gelijktijdig meer dan één rol wordt vervuld. Hieronder wor
den de genoemde rollen kort toegelicht, met korte verwijzingen naar de ver
schillende gevalstudies. 

De rollen van 'regelaar' en 'supervisor' omvatten concrete goedkeurings en/of 
inspectieprocedures in relatie tot de facilitaire dienstverlening. In elk der drie 
gevalstudies moet de leiding van het facilitair bedrijf bijvoorbeeld goedkeuring 
verkrijgen van het topmanagement bij het doen van investeringen in duurzame 
productiemiddelen boven een bepaald bedrag. Een andere mogelijkheid is, dat 
het topmanagement regelmatig opdracht geeft tot kwaliteitsaudits. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval bij DSM. Soms kan deze rol worden gecombineerd met 

die van vermogensverschaffer (zie hieronder). 

De rol van 'manager op afstand' staat in relatie tot toepassing van aanvullende 
zwak bureaucratische 'management control'-systemen. Zo kan het topmanage
ment 'targets' en bijbehorende evaluatiesystemen met betrekking tot het resul
taat opleggen aan de leiding van de facilitaire eenheid (zie onder andere casus 
RUL). 

De rol van afzetmarktregulator omvat activiteiten als het voeren van een toe -en 

uittredingsbeleid, het voeren van een prijsbeleid, het vaststellen of bekrachtigen 
van leveringsvoorwaarden en het plegen van arbitrage. Met een toe- en uittre
dingsbeleid kan het topmanagement het aantal potentiële marktpartijen beïn
vloeden. In hoofdstuk 5 en 6 staan we uitvoeriger bij deze mogelijkheid stil. 
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Met een prijsbeleid kan het topmanagement het beslissingsgedrag van actoren 
beïnvloeden. Zo kan het bijvoorbeeld een marktprijs voorschrijven met de be
doeling de interne leverancier onder druk te zetten om tot meer doelmatige 
werkwijzen te komen (casus DSM/BV IPL in relatie tot ITB). Ook kan bewust ge
kozen worden voor een 'abonnementensysteem' waardoor het capaciteitsrisico 
wordt verdeeld tussen interne afnemer en interne leverancier (casus DSM, on
dersteunende diensten, zie appendix). Andere mogelijkheden zijn tarifiring te
gen integrale kostprijs (casus RUL) of tegen variabele kosten (casus RUL in de 
oorspronkelijke situatie). Het topmanagement heeft bovendien de mogelijkheid 
(tijdelijk) een dubbele prijspolitiek te voeren (zie bijvoorbeeld Eccles, 1985) om 
interne afname te stimuleren. De interne afnemer betaalt in dit geval de (relatief 
lage) marktprijs en de interne leverancier ontvangt de (hogere) kostprijs; het 
verschil wordt 'gesubsidieerd' door het topmanagement. Ook is het mogelijk 
dat het topmanagement bepaalde externe transacties verbiedt (indien deze niet 
in het belang van de organisatie zijn) of dat zij meerjarencontracten afdwingt 
(casus DSM, in relatie tot BV IPL). Met de vaststelling van leveringsvoorwaarden 
kan het topmanagement een bepaalde risico-verdeling tussen interne afnemers 
en leveranciers bewerkstelligen en anderzijds aan partijen een bepaalde be
scherming bieden (casus DSM/BV IPL). Aan arbitrage kan behoefte ontstaan in
dien er in principe onderhandelingsvrijheid bestaat over de hoogte van de prijs 
en/of andere leveringsvoorwaarden en partijen het niet met elkaar eens kunnen 
worden (zie bijvoorbeeld Spicer, 1988). 

De rol van 'vermogensverschaffer'vervult het topmanagement indien het tegen 
bepaalde voorwaarden secundaire geldmiddelen aan de facilitaire eenheid ter 
beschikking stelt. Aan deze rol is overigens uitsluitend behoefte indien de te
genprestatie van de klanten van de facilitaire eenheid in echt geld ('ongediffe
rentieerde koopkracht') plaats vindt. In deze gevallen kan renteverrekening 
plaatsvinden 1 

De rol van 'eigenaar' vervult het topmanagement indien het (zoals aandeelhou
ders) de winstverdeling vaststelt en de (deels daaruit voortvloeiende) belonin
gen voor het management van de facilitaire eenheid bepaalt. 

De rol van klant omvat de verwerving van diensten (of capaciteit voor diensten) 

bij de facilitaire eenheid. Zo kan het topmanagement opdrachtgever voor onder
houd aan het gebouw zijn (zie bijvoorbeeld RUL) en daarvoor een vergoeding 
beschikbaar stellen aan het facilitair bedrijf. De rol van klant zal het topmanage
ment vooral kunnen vervullen indien het gaat om diensten die collectief van 
aard zijn en die niet aan afzonderlijke organisatorische eenheden zijn toe te wij

zen. 
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De middelen kan het topmanagement verkrijgen via een 'belastingheffing' (ca
sus DSM/BV IPL) bij organisatorische eenheden. 

De rol van aanbieder staat in verband met de mogelijkheid dat het topmanage
ment capaciteit of diensten levert aan het facilitair bedrijf. Dit is bijvoorbeeld het 
geval indien zij (tegen vergoeding) arbeidstijd levert aan het facilitair bedrijf 
(hiervan is overigens in geen der gevalstudies sprake). 

In aanvulling op het bovenstaande wordt vermeld dat ook de interne klanten an
dere (aanvullende) rollen kunnen hebben. Zo is het in het bijzonder mogelijk dat 
de interne klanten de rol van 'eigenaar' vervullen. Op deze wijze kunnen zij be
schikken over (een deel van) de winst die de ondersteunende eenheid maakt. 
Deze optie werd met name in de casus DSM/BV IPL waargenomen (zie 
DSM/ITB). Deze zeggenschap zal hen in hun klantrol extra aansporen een effi
ciënte en effectieve uitvoering van contracten te bewaken. 

Externe verzelfstandiging (C} 
Symbolisch geven we deze mogelijkheid als volgt weer (zie figuur 4.7): 

Leiding facilitaire 
eenheid 

Topmanagement 

.. . , •, 

= geldstroom 

Leiding organisatorische 
eenheid 

___.,. = goederen/dienstenstroom 

= Topmanagment in 
een bepaalde rol 

Figuur 4.7: Externe verzelfstandiging 
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Het belangrijkste verschil met het voorgaande alternatief (interne contractering) 
is, dat het topmanagement de rollen van 'regelaar', 'supervisor' en 'manager op 
afstand' ten opzichte van de leverende eenheid nu niet meer kan vervullen. Wel 
kan het nog (tijdelijk) de rollen van 'afzetmarktregulator', 'klant' (bijvoorbeeld 
het (doen) afsluiten van lange-termijncontracten, zie mogelijke optie casus 
RUL), 'aanbieder' (bijvoorbeeld van huisvesting) en '(mede)eigenaar' vervullen. 
Ten opzichte van het vorige alternatief is er in sterkere mate sprake van risico
overdracht, omdat de eenheid voor haar voortbestaan meer afhankelijk is van 
haar positie op markten. 

Volledige uitbesteding (DJ 
Symbolisch kan dit als volgt worden weergegeven (zie figuur 4.8): 

Topmanagement 

~ Leiding .. Leiding 
facilitaire ''~ -'""··=="' """" t 

..... 
organisatorische 

eenheid .. eenheid 

.,.._______ =geldstroom 

---JIIoo- = goederen/dienstenstroom 

Figuur 4.8: Volledige uitbesteding 

In dit geval blijven er alleen de mogelijke rollen van 'klant' en 'aanbieder' voor 
het topmanagement. Organisatie wordt volledig vervangen door markt. In feite 
is volledige uitbesteding een extreme vorm van externe verzelfstandiging. 
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Tot besluit van deze paragraaf typeren we een bijzonder geval van een 
'management control'-systeem met transacties als belangrijkste objecten van 
'management control' voor het topmanagement. In dit geval worden geen 
wederzijdse transacties tussen een interne afnemer en een interne leverancier 
ingericht, maar is sprake van eenzijdige transacties. Het topmanagement beko
stigt nu de outputstroom van de leverende eenheid in plaats van de interne af
nemer. Deze variant duiden we aan met de term outputbekostigingssysteem. 
Een dergelijk systeem kan schuil gaan achter alternatief B1; de ontwerper bij de 
RUL heeft daarover (nog} geen duidelijkheid. 

Outputbekostigingssysteem met het topmanagement als bekostiger (81) 
Symbolisch kan dit als volgt worden aangegeven (zie figuur 4.9): 

~- -I 
Topmanagement _____ .......... -. 

' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

' Leiding organisatorische .... Output 
eenheid ... 

= geldstroom 

= goederenstroom 

Figuur 4.9: outputbekostigingssysteem met het topmanagement als bekostiger 

In verhouding tot het alternatief van zwak bureaucratische 'management con
trol'-systemen staat het topmanagement nog meer op afstand. Het bekostigt de 
eenheid naar rato van de output: aantal eenheden output, vermenigvuldigd met 
een prijs. Dit impliceert, dat de organisatorische eenheid enig risico loopt. Ook 
in dit geval kan het topmanagement alle bij alternatief B2 genoemde rollen ver
vullen. 
In het volgende hoofdstuk staan we uitvoerig stil bij deze vorm van 'manage
ment control'. 
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4.5 Slotopmerkingen 

Met de afsluiting van paragraaf 4.4 is de eerste onderzoeksdoelstelling (de iden
tificatie van alternatieve inrichtingstypen van 'management control'-systemen) 
gerealiseerd. Met behulp van de extensie van het raamwerk van Anthony (1988) 
zijn een zestal inrichtingstypen afgeleid. Elk inrichtingstype laat ruimte voor na
dere detaillering. 
Het raamwerk biedt echter geen mogelijkheden om de keuze tussen de alterna
tieve inrichtingstypen te onderbouwen. In hoofdstuk 1 stelden wij reeds dat het 
formuleren van kennis voor economisch verantwoorde keuzes in het ontwerp
proces van 'management control'-systemen een tweede doelstelling van dit on
derzoek is. Keuzes liggen immers onder de klem van de schaarste. Daarom 
zoeken we in het volgende hoofdstuk aansluiting bij de economische (organisa
tie)theorie. 

Noot 
De externe marktsituatie wordt meer benaderd indien met echt geld wordt gewerkt. 

Indien gekozen wordt voor 'vrije winkelnering' is het gebruik van echt geld zelfs 

noodzakelijk. Een voorbeeld van een organisatie waarbij de externe marktsituatie 

zoveel mogelijk wordt benaderd is de Gemeente Tilburg. Voorbeelden van organi

saties waarbij (deels) met speelgeld wordt gewerkt zijn DSM ("Mickey Mouse"

geld) en de ING-bank (houten guldens). In geval van speelgeld is er bij de facilitaire 

eenheid geen behoefte aan secundair geld (te betrekken van een (interne) vermo

gensmarkt). 
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5 Theorievorming in de economische 
discipline 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal alternatieve inrichtingstypen van 'ma
nagement control'-systemen afgeleid. Bij de keuze tussen de typen speelt het 
economisch criterium een rol. Dat aan een economisch verantwoorde inrichting 
van het 'management control'-systeem belang wordt gehecht, moge ook blijken 
uit de in de gevalstudies besproken aanleidingen voor het herontwerp. 
Economische motieven komen in diverse gedaanten, zoals de wens tot het be
halen van schaalvoordelen, de wens tot verbetering van de effectiviteit van de 
facilitaire diensten en de wens tot het realiseren van meer doeltreffende coördi
natie, voor. 

Ter voorbereiding op een economische belichting (hoofdstuk 6) van de keuzes 
in herontwerpprocessen van 'management control'-systemen wordt in dit 
hoofdstuk onderzocht, wat de functie van enkele belangrijke theorieën uit de 
economische discipline kan zijn. Omdat het keuzes voor de inrichting van een 
besturingssysteem betreft, ligt een onderzoek naar de functie van de economi
sche organisatietheorie voor de hand. In 5.3 wordt de economische organisatie
theorie in algemene zin ingeleid, waarna in 5.4 de transactiekostentheorie wordt 
besproken en in 5.5 de theorie van de principaal en de agent aan de orde komt. 
Deze theoriën worden geleidelijk toegesneden op het vraagstuk van de inrich
ting van 'management control'-syste::men. Dit hoofdstuk begint echter met een 
bespreking van de neo-kassieke 'theory of the firm' in het licht van de pro
bleemstelling van deze studie (5.2). Het is immers juist deze theorie, die aan de 
basis ligt van veel ontwikkelde bedrijfseconomische beslissingsondersteunende 
instrumenten. 

5.2 De neo klassieke 'theory of the firm' 

In haar zuivere gedaante is de neo-klassieke theorie niet gericht op verschijnse
len die zich binnen een onderneming afspelen, maar op gedragingen van groe
pen economische subjecten op markten. 
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Over de eigenschappen van de economisch handelende actoren die elkaar op 
de markt ontmoeten, worden vereenvoudigde veronderstellingen gemaakt. De 
belangrijkste is, dat individuele actoren onbeperkt rationeel handelen in hun 
streven naar nutsmaximalisatie. Zo wordt verondersteld, dat de individuele pro
ducent zich bij zijn marktbeslissingen zal laten leiden door een streven naar 
winstmaximalisatie. Op zogenaamde perfecte markten functioneert de produ
cent als een hoeveelheidsaanpasser. Alle benodigde marktinformatie is in de 
prijs vervat en kan onmiddellijk kosteloos worden verkregen. Er behoeven geen 
verdragen of contracten te worden afgesloten. 
De fundamenten uit de neo-klassieke theorie zijn door ontwerpers normatief ge
bruikt bij het ontwerp van bedrijfseconomische informatiesystemen binnen een 
bedrijf. Het bedrijf (het ervaringsobject) wordt daarbij beschouwd als een pro
ductiefunctie (een voortbrengingssysteem) ingeklemd tussen markten en be
stuurd door één beslisser. Binnen het bedrijf neemt een bedrijfseconomisch in
formatiesysteem als het ware de functie over van prijzen op een markt. Dit 
informatiesysteem voorziet de beslisser van kosteninformatie. Deze kosteninfor
matie wordt vervaardigd met behulp van de uit de neo-klassieke theorie stam
mende 'relevant casts approach' en voorziet de beslisser van beslissingsrele
vante informatie die tot deterministische oplossingen voor gestructureerde 
beslissingsvraagstukken leidt. 
De prijsinformatie neemt noodzakeljkerwijs de gedaante aan van 'opportunity 
casts' (Ciark,1923; Coase, 1938). Dit betekent, dat de prijs wordt uitgedrukt in 
het verlies van het voordeel dat zou zijn verkregen als voor de beste uit de niet 
gekozen beslissingsalternatieven zou zijn gekozen. In dit 'opportunity costs'-be
grip schuilt de essentie van het economisch kostenbegrip. Gegeven de veron
derstellingen uit de neo-klassieke theorie is deze 'opportunity costs'-informatie 
onbeperkt en kosteloos verkrijgbaar. 

Geconcludeerd kan worden, dat het bedrUiseconomisch informatiesysteem in 
een neo-klassiek perspectief de functie heeft om 'opportunity casts' te verstrek
ken, gekoppeld aan te nemen maatregelen (beslissingen) in het voortbrengings
systeem. Binnen het neo-klassieke denkpatroon worden keuzevraagstukken 
rond de inrichting van 'management control'-systemen eenvoudig niet onder
kend. Er wordt immers van uitgegaan, dat het bedrijf door één actor wordt be
stuurd. Dit betekent echter niet, dat het neo-klassieke denkpatroon met het cen
trale 'opportunity costs'-begrip niet bruikbaar is bij keuzevraagstukken in een 
besturingssysteem. In hoofdstuk 6 zullen we het neo-klassieke denkraam dan 
ook concreet toepassen op vraagstukken rond de inrichting van 'management 
control'-systemen. 
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5.3 Economische organisatietheorieën: algemene inleiding 

In de economische organisatietheorie wordt het model van het ervaringsobject 
en (gedeeltelijk) van de inhoud van het rationaliteitsbegrip anders geformuleerd 
dan in de neo-klassieke theorie. Het ervaringsobject wordt niet meer uitsluitend 
gezien als een voortbrengingssysteem, maar als een combinatie van een voort
brengingssysteem en een besturingssysteem. Daarmee is besturing in de eco
nomische organisatietheorie expliciet onderwerp van economische analyse. De 
organisatie wordt beschreven als een set van institutionele regelingen (contrac
ten). Dergelijke regelingen coördineren het gedrag van economisch handelende 
actoren die hun eigen belang nastreven en die het plegen van (min of meer 
zware) vormen van bedrog daarvoor soms niet schuwen. Williamson (1985, 
p.46) introduceert in dit verband het begrip opportunisme: "seeking self-intrest 
with guile". 
Verschillende varianten van economische organisatietheorieën houden in ver
schillende mate rekening met begrensd rationeel en mogelijk opportunistisch 
gedrag van beslissers (zie ook Douma & Schreuder, 1991). Twee belangrijke lo
ten aan de stam van de economische organisatietheorie zijn de transactiekos
tentheorie (Williamson, 1979; 1985) en de theorie van de principaal en de agent 
(Jensen/Meckling, 1976). Terwijl in de transactiekostentheorie de grenzen van 
organisaties worden beschouwd in het licht van het alternatief van de markt 
(marktcontracten), wordt in de theorie van de principaal en de agent de contrae
taring tussen samenwerkende partijen in het algemeen in de schijnwerpers ge
plaatst. Daarbij is het niet van belang, of de samenwerkende partijen wel of niet 
binnen de grenzen van één en dezelfde organisatie opereren (zie ook 
Eisenhardt, 1989). 

5.4 De transactiekostentheorie 

5.4.1 Algemeen 

Van de transactiekostentheorie zijn Coase (1937) en Williamson (1975; 1979; 
1981; 1985; 1992; 1993) stamvaders. Andere benamingen voor de transactiekos
tentheorie zijn 'organizational failure framework', 'market failure approach' en 
'markets and hierarchies approach' (zie ook Douma & Schreuder, 1991). Evenals 
in de theorie van de principaal en de agent staan ook in de transactiekosten
theorie effecten van besturing op het economisch handelen van individuele ac
toren centraal. 
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De centrale vraagstelling in de transactiekostentheorie is, op welke wijze trans
acties het meest doelmatig bestuurd kunnen worden. Belangrijke begrippen in 
de transactiekostentheorie zijn transacties, besturingsstructuur en transactiekos
ten. Deze begrippen worden omschreven in 5.4.2. 

5.4.2 Transacties, besturingsstructuur en transactiekosten 

Transacties vinden zowel plaats op externe markten als binnen organisaties. 
Williamson (1985, p. 1) spreekt van een transactie "when a good or service is 
transferred across a technologically saparabie interface. One stage of activity 
terminatas and a nother beg ins". Bouma & Van Helden (1994, p. 50) stellen dat 
het bij transacties om goederen of diensten gaat, die technologisch zodanig 
kunnen worden omschreven en afgebakend, dat zij zelfstandig voorwerp van 
een ruilhandeling kunnen zijn. 

Williamson (1979, p. 239) omschrijft het begrip ,governance structure'als volgt: 
de "institutional framewerk within which transactions are negotiated and exe
cuted". Twee belangrijke 'governance structures' zijn markten en hiërarchieën. 
Op perfecte markten speelt de prijs een exclusieve rol (alle informatie is in de 
prijs vervat) in de informatievoorziening aan actoren. Op imperfecte markten 
heeft de prijs een belangrijke maar niet exclusieve rol. In een hiërarchie is 
sprake van een specifieke set van contracten tussen actoren met het doel om 
transacties te besturen die niet efficiënt via de markt kunnen worden bestuurd. 
Zowel op imperfecte markten als in hiërarchieën bestaat de besturingsstructuur 
uit een combinatie van methoden, technieken, procedures en organisaties die 
nodig zijn om een transactie of reeks van transacties voor te bereiden, de beno
digde contracten af te sluiten en vervolgens nakoming te garanderen (zie voor 
de definitie van de besturingsstructuur Bouma, 1991, p. 8/9). 
De keuze tussen markt en hiërarchie kan worden genuanceerd tot de keuze uit 
'different ways of contracting'. De centrale vraagstelling in de transactiekosten
theorie luidt dan: welke keuze uit diverse wijzen van contraetaring moet worden 
gemaakt, opdat de transactiekosten worden geminimaliseerd? Contracten rege
len de ruilrelaties en specificeren de rechten en plichten van de marktpartijen. 

128 



De volgende soorten van contracten kunnen worden onderscheiden: 

/spot markef-contracten: dit zijn zuivere marktcontracten, die onder condi
ties van vrije mededinging worden afgesloten. Prijsinformatie is bepalend 
bij de totstandkoming van contracten; 
Icontingent claim'-contracten: dit zijn contracten die in een langdurige con
tractrelatie worden afgesloten, waarin enkele meest waarschijnlijke toe
komstige gebeurtenissen en daarop gebaseerde handelingen van de 
contractpartijen worden gespecificeerd. Aanwezigheid van wederzijds ver
trouwen is essentieel; 
1Sequential spot'-contracten: een serie kortlopende contracten, waarbij ook 
andere marktpartijen steeds weer kunnen meedingen en er dus in enige 
mate sprake is van de disciplinerende werking van de markt; 
langdurige contracten binnen het verband van een organisatie. Aan deze 
vorm van contraetaring besteden we in een afzonderlijke paragraaf aan
dacht. 

Williamson (1985, pag. 18) definieert transactiekosten als 1 COSts of running the 
economie system'. In feite gaat het dus om de kosten van de 'governance struc
ture', van de besturingsstructuur. Deze kosten worden in de traditionele neo
klassieke theorie genegeerd. Daar wordt het bedrijf immers opgevat als een 
voortbrengingssysteem ingeklemd tussen markten. Van het verschijnsel bestu
ring en de kosten daarvan (met name kosten van informatievoorziening) werd 
geabstraheerd. Williamson (1985, p. 19) distantieert zich van het marginalisme. 
Hij stelt: 11 although marginal analysis is sametimes employed, imptementing 
transaction cost economics mainly involves a comparative institutional assess
ment of discrete institutional alternatives -of which classica! market contracting 
is located at one extreme; centralized hierarchical organization is located at the 
other; and mixed modes of firm and market organization are located in be
tween". Desalniettemin is het voor een juiste redenering noodzakelijk om het 
transactiekostenbegrip zo goed mogeUjk af te bakenen. Williamson (1985, pp. 
20/21) koppelt het transactiekostenbegrip primair aan het instituut 'markt'. Hij 
onderscheidt lex ante' en 1

éX post' transactiekosten. 'Ex ante'- transactiekosten 
zijn de kosten van het onderhandelen over en het opstellen van contracten, als
mede de kosten van het inbouwen van beveiligingen in de contractrelatie. In re
latie tot beveiligingen zijn 1Credible commitments' van groot belang. Dergelijke 
'commitments' zijn zichzelf afdwingende rself-enforcing')- bepalingen die ertoe 
leiden dat de instelling van bijvoorbeeld een arbitragecommissie of een beroep 
op een rechter ter oplossing van mogelijke geschillen kunnen worden voorko
men. Een voorbeeld van een 1Credible committment1 is een boete bij eenzijdige 
opzegging van een contract. 
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'Ex post'-transactiekosten zijn in algemene zin kosten van uitvoering en controle 
op naleving van contracten. In het bijzonder bestaan zij uit (Williamson, 1985, 
p.21 ): 

kosten die gemaakt moeten worden als de afwikkeling van de transacties 
uit koers raakt ("maladaptation costs incurred when transactions drift out 
of alignment"); 
de kosten van het 'kibbelen' bij de bilaterale 'ex post' correcties van een 
foutieve koers ("the haggling costs incurred if bilateral efforts are made to 
correct 'ex post' misalignments"); 
de kosten van het ontwerp en gebruik van de besturingsstructuur ("set up 
and running costs associated with the gavernanee structures to which dis
putes are referred"); 
de 'bonding costs' ter effectuering van zekere 'commitments' ("bonding 
costs of effecting secure commitments"). 

In het algemeen kan worden gesteld dat de noodzaak tot informatievoorziening 
een belangrijk aandeel heeft in de transactiekosten. Minimalisatie van de som 
van productiekosten en transactiekosten leidt tot efficiënte transacties. Indien de 
transactiekosten gereduceerd kunnen worden door een andere 'governance 
structure', is sprake van een 'organization failure'. 

5.4.3 Fairtoren van invloed op de hoogte van de transactiekosten 

De keuze van de contractvorm (en daarmee ook de hoogte van de transactiekos
ten) wordt in de gedac~tengang van Williamson bepaald door een drietal crite
ria: 

1. de eigenschappen van menselijke actoren (de contractpartijen); 
2. de kenmerken van de transacties; 
3. de atmosfeer rond de transacties ('atmosphere'). 

Ad 1: de eigenschappen van menselijke actoren 
De belangrijkste eigenschappen van actoren zijn volgens Williamson begrensde 
rationaliteit en opportunisme. Met betrekking tot de begrensde rationaliteit sluit 
hij aan bij het door Sirnon (1961) ontwikkelde model van 'bounded rationality'. 
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Deze begrensde rationaliteit uit zich in: 

taalbarrières: individuen beschikken niet over voldoende woordenschat en 
communicatieve vaardigheden om hun kennis en gevoelens aan anderen 
over te dragen; 
beperkingen in redeneer- en rekenvaardigheden: als gevolg van fysieke en 
neurologische eigenschappen kunnen individuen beperkt informatie ont
vangen, opslaan en verwerken." 

Begrensd rationeel handelenwordt bij Sirnon (1961, p. xxiv) omschreven als 'in
tendedly rational, but only limited so". Ceteris paribus geldt, dat besturings
structuren die een groot beroep doen op de cognitieve competentie minder in 
aanmerking komen (Williamson, 1985, p. 46). 
Opportunisme wordt door Williamson omschreven als "self-intrest seeking with 
guile" (Williamson, 1985, pag. 46). Dit begrip omvat dus meer dan het nastre
ven van eigenbelang in economische zin. Er wordt een koppeling gelegd met 
oneerlijk en strategisch gedrag. Opportunisme impliceert vaak het selectief ver
strekken van onjuiste of vertekende informatie ('information distortion'). Bouma 
(1992, p. 166) noemt liegen, stelen en bedriegen de meest brute vormen. Als ge
matigder vormen noemt hij die van halve waarheden debiteren, verzwijgen, 
overdrijven, voor de gevolgen weglopen, uitvluchten zoeken, een leugen om 
bestwil en nalatigheid. 

Ad 2: de kenmerken van de transacties 
Williamson (1979) noemt zelf drie kritische dimensies van transacties: 

a. 'investment characteristics'; 
b. 'the extent of buyer activity'; 
c. 'the dagree of uncertainty and/or complexity that surrounds the transac

tion'. 

Ad a: 'investment charracteristics' 
'lnvestment characteristics' worden bepaald door de mate waarin aanbieders 
transactiespecifieke investeringen moeten doen. Wiliamson zelf beschouwt de 
mate waarin sprake is van transactiespecifieke investeringen als de belangrijk
ste faktor voor de keuze van de besturingsstructuur. 
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Om precies te zijn onderscheidt Williamson (1985, p. 95) een viertal categorieën 
van transactie-specifieke investeringen: 

'site specificity' heeft betrekking op de bijzondere aspecten van een be
paalde locatie. Het is dan voordelig om opeenvolgende stadia van produc
tie op die locatie te vestigen; 
'physical asset specificity' heeft betrekking op het transactie-specifieke ka
rakter van fysieke productiemiddelen; 
'human asset specificity' heeft betrekking op het transactie-specifieke ka
rakter van het productiemiddel arbeid (bijvoorbeeld benodigde specifieke 
kennis). Dit specifieke karakter ontstaat door 'learning by doing' en ver
hoogt de kennis over de (werking van) het voortbrengingssysteem bij leve
rancier en/of afnemer; 
'dedicated assets' zijn productiemiddelen van algemene aard, die echter 
zijn verworven ten behoeve van een specifieke tegenpartij en die niet zon
der veel moeite en kosten voor een alternatieve tegenpartij kunnen worden 
ingezet. 

Van der Meer-Kooistra (1993, p. 114) onderscheidt, mede op grond van praktijk
onderzoek, een vijfde vorm van 'asset specificity', namelijk 'marketing asset 
specificity'. Hieronder worden gespecialiseerde investeringen in de verkoopfase 
begrepen, zoals investeringen in merknamen en marktconcepten. 

Ad b: 'the extent of buyer activity' 
De 'extent of buyer activity' staat in directe relatie tot de frequentie en het vo
lume van transacties. 

Ad c: 'the degree of uncertainty and/or complexity that surrounds the transaction' 
'Uncertainty' en 'complexity' rond transacties staan in verband met de waar
schijnlijkheid dat contracten gaandeweg moeten worden aangepast. 
Onzekerheid uit zich in onvolledige kennis over mogelijke toekomstige omstan
digheden en relaties. Complexiteit hangt samen met de afwezigheid van een
duidige verbanden in het voortbrengingssysteem. Daarmee hoort het voort
brengingssysteem, dat aan de transactie vooraf gaat, nadrukkelijk tot de 
omgeving van de transactie. 

Volgens Williamson (1979, p. 254; zie ook Spicer, 1988, p. 306) hebben verschil
len in de kritische dimensies van transacties grote invloed op de hoogte van de 
transactiekosten (en ook op de kosten van het voortbrengingsproces ofwel de 
voortbrengingskosten). 
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De verschillende eigenschappen van menselijke actoren en de kenmerken van 
transacties moeten niet geïsoleerd, maar juist in combinatie worden be
schouwd. 

Begrenzing van rationaliteit treedt aan het daglicht bij onzekerheid en complexi
teit. Onder volledige zekerheid en geringe complexiteit wordt men immers niet 
met de grenzen van de rationaliteit geconfronteerd. 'Spot market'-contracten 
zijn dan doelmatig; de markt vervult haar disciplinerende functie, de transactie
kosten van de markt zijn lager dan de organisatiekosten binnen een hiërarchie 
en concentratie van het aanbod geeft schaalvoordelen. In geval van onzekerheid 
zullen dergelijke contracten echter tot hoge transactiekosten leiden. Als gevolg 
van de begrensde rationaliteit zal de noodzakelijke specificatie van alle moge
lijke toekomstige omstandigheden ('contingencies') immers hoge ('ex ante'-) 
kosten van informatievoorziening met zich meebrengen. Onder de veronderstel
ling dat er geen sprake is van opportunisme, zullen 'contingent claim-contracts' 
dergelijke kosten volledig vermijden. 

Opportunisme krijgt slechts een kans onder onzekerheid en is gekoppeld aan de 
frequentie van de transacties, de kenmerken van het voortbrengingssysteem en 
de mate van idiosyncratie. Hiervan is sprake als de transactie sterk samenhangt 
mat de identiteit van vrager(s) en aanbieder(s) (zie ook Groot, 1988, p. 134). Op 
de 'spot-market' krijgt opportunisme vooral een kans indien sprake is van zich 
herhalende idiosyncratische transacties onder complexe voortbrengingscondi
ties. Als gevolg van opgedane ervaringen ('learning by doing skills') en gespe
cialiseerde kennis bestaat een 'first mover advantage' voor de oorspronkelijke 
contractpartners. Mogelijke andere potentiële contractpartners zijn bij vervolg
offertes geen serieuze kandidaten, omdat zij niet over voldoende informatie be
schikken. In feite ontstaan daardoor 'small number exchange relationships' op 
de markt. Een dergelijke situatie biedt allerlei mogelijkheden tot opportunistisch 
gedrag. De transactiekosten van 'sequentia! spot contracting' kunnen in een 
dergelijke situatie door ontstane 'human asset specificity' hoog oplopen; de dis
ciplinerende werking van de markt is gering. Een overgang naar langdurige 
contracten binnen het verband van een hiërarchie kunnen deze transactiekosten 
opheffen. Indien de transacties worden ondersteund door duurzame, transactie
specifieke investeringen neemt de onderlinge afhankelijkheid tussen vrager en 
aanbieder toe. Dergelijke investeringen worden immers gekenmerkt door een 
zeer lage (of zelfs afwezige) (in)directe opbrengstwaarde in alternatieve aan
wendingsrichtingen. Voor de aanbieder betekent dit, dat er hoge 'opportunity 
costs' ontstaan bij de keuze voor andere aanwendingsmogelijkheden. Voor de 
vrager zullen de kosten, die verbonden zijn aan andere 'sources of supply' erg 
hoog zijn. 
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Hierdoor ontstaat in feite een bilateraal monopolie; de marktpartijen zijn dan in 
feite tot elkaar veroordeeld ('locked in'). Zij hebben er belang bij om in contrac
ten de duurzaamheid van hun ruilbetrekkingen te bekrachtigen via (incomplete) 
lange-termijncontracten. Indien zij een 'contingent claim contract' (= een raam
contract) afsluiten, maakt elke individuele ruiltransactie deel uit van een verder 
strekkende afspraak tussen de ruilpartners. Heronderhandeling ("ex post' con
tracting') is echter mogelijk. Voorwaarde voor het afsluiten van dergelijke con
tracten is het bestaan van vertrouwen, dat de respectievelijke contractpartners 
overeenkomstig de bedoelingen van het contract handelen. Opportunisme zal 
echter onvermijdelijk zijn. Lange-termijncontracten voor de levensduur van het 
actief kunnen de mogelijkheden voor opportunistisch gedrag weliswaar vermin
deren, maar niet geheel uitsluiten. Illustratief is in dit verband het door Klein et 
al.(1975) gegeven voorbeeld van de idiosyncratische relatie tussen een drukker 
en een dagbladuitgever. Zij introduceren het begrip 'appropriable quasi-rent': 
de contante waarde van de huidige inkomensstroom bij de aanbieder (de druk
ker), verminderd met de contante waarde van de inkomensstroom bij de beste 
alternatieve aanwending van het duurzaam actief voor de aanbieder. De vrager 
heeft nu mogelijkheden tot opportunistisch gedrag: hij kan gedurende de con
tractperiode een deel van de 'appropriable quasi-rent' afdwingen via een prijs
verlaging. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat: 

opportunisme is gekoppeld aan onzekerheid en 'small number exchange 
relationships'; 
'asset specificity', gegeven het bestaan van begrensde rationaliteit en op
portunisme, van groot belang is voor de omvang van de transactiekosten 
en daarmee voor de keuze van de contractvorm. 

In de transactiekostentheorie neemt het begrip 'information-impactedness' een 
centrale plaats in. Zij vormt een afgeleide van de onder ad 1. en ad 2. genoemde 
kenmerken. 'lnformation -impactedness' treedt op als gevolg van onzekerheid, 
begrensde rationaliteit, opportunisme. Het wijst op een asymmetrische verde
ling van transactie-relevante informatie tussen de (potentiële) contractpartijen, 
die niet kan worden opgeheven tegen lage kosten. Deze 'information impacted
ness' leidt tot 'small number exchange relationships' (vergelijk het 'first mover 
advantage'), die op hun beurt opportunistisch gedrag (en daarmee 'information
impactedness') bevorderen. Nooteboom (1992, p. 66) wijst er overigens op, dat 
transactiekosten niet noodzakelijkerwijs symmetrisch hoeven te zijn. De om
schakelingskosten van de ene partij kunnen minder zijn dan die voor de andere 
partij. 
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Ad 3: de atmosfeer rond de transacties 
De faktor 'atmosphere' heeft betrekking op de attitude van actoren. Deze wordt 
beïnvloed door de wijze, waarop de transactie wordt georganiseerd. 
Markttransacties moedigen meestal geen morele betrokkenheid van individuele 
actoren aan; economische motieven hebben de overhand. Afhankelijk van de si
tuatie moet de waarde van de morele betrokkenheid in relatie tot economische 
motieven worden afgewogen. 
Het 'organizational failure framework' kan nu als volgt schematisch worden sa
mengevat (zie figuur 5.1): 

"Organization Faiture Frarnework" (OFF) 

Menselijke eigenschappen Omgevingsfactoren 

Begrensde rationaliteit Onzekerheid 

>Informatie asymmetrie C:: 
Opportunisme Kleine aantallen 

Systeemfactor: 'atmosfeer' 

Figuur 5.1: het 'organizational failure frameworl<' 

5.4.4 Langdurige contracten binnen het verband van een organisatie 

Met name in onzekere situaties zullen besturingsstructuren een adequate aan
passing aan veranderende omstandigheden mogelijk moeten maken (Spicer en 
Ballew, 1983, pag. 81 ). Zich herhalende ruilhandelingen onder onzekere en com
plexe omstandigheden met veel transactie-specifieke investeringen zullen van
uit een economisch perspectief in een organisatorisch verband worden opgeno
men. Een dergelijk verband maakt een snelle reactie mogelijk. In feite ontstaan 
dan arbeidscontracten binnen een hiërarchie; de contractpartner is bereid zich 
binnen een samenwerkingsverband aan regels en toezicht te onderwerpen. Een 
dergelijke 'interne organisatie' zal de kans op opportunistisch gedrag aanmerke
lijk verminderen. 
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De volgende taktoren zijn hierbij van belang (Williamson, 1985, pag. 90 e.v.): 

1. Het bestaan van een gemeenschappelijk belang. De relatie tussen de con
tractpartners wordt getransformeerd van een ruilrelatie ('calculative 
exchange relationship') naar een samenwerkingsrelatie. Verbondenheid 
matigt het nastreven van eigenbelang. 

2. De beschikbaarheid van diverse beheersingsinstrumenten. Gezagsrelaties, 
regels en procedures, diverse vormen van standaardisatie, beloningssyste
men, budgetsystemen en dergelijke verminderen de kans op opportunis
tisch gedrag. Als gevolg van specialisatie in de besluitvorming worden de 
grenzen van de rationaliteit verruimd en kan beter worden ingespeeld op 
veranderingen in de omgeving. 

3. De beschikbaarheid van interne informatiesystemen. Over idiosyncratische 
condities wordt gecommuniceerd, waardoor de verdeling van informatie 
minder asymetrisch wordt. Het 'management accounting'-systeem kan 
hierbij een belangrijke rol spelen. 

5.4.5 Een spectrum van 'governance structures' 

Williamson erkent in zijn werk van 1985, dat markt en hiërarchie twee uiterste 
'governance structures' zijn. Hij illustreert een spectrum aan 'governance struc
tures' als volgt (zie figuur 5.2): 

Type investeringen 

Frequentie Niet specifiek Gemengd Specifiek 

nu en dan markt trilaterale / sturing 

herhaald bilaterale integratie 
sturing 

Figuur 5.2: 'governance structures' (naar Williamson, 1985, p.79) 
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Rechts in het spectrum is het extreem van 'unified governance' (algehele inte
gratie, voorheen hiërarchie) geplaatst. 'Unified governance' komt in aanmerking 
in situaties met een hoge transactie-specificiteit van activa en een relatief hoge 
frequentie van transacties. Ter linkerzijde van het spectrum bevinden zich zui
vere markttransacties; de transactiespecificiteit ontbreekt. In geval de activa 'ge
middeld' transactie-specifiek zijn {het middengebied van het spectrum), zal de 
'markt' volgens Williamson toch de voorkeur verdienen vanwege mogelijke 
'economies of scale' door concentratie van het aanbod en vanwege motivatie
voordelen. De transactiekosten als gevolg van de specificiteit kunnen volgens 
Williamson in het middengebied worden bestreden met een tweetal mogelijke 
stuurinstrumenten: 

1. 'Bilateral governance': tussen de contractpartners worden afspraken ge
maakt over de wijze waarop de transacties worden bestuurd. Nooteboom 
(1994, p. 58 e.v.) noemt een aantal concrete voorbeelden van dergelijke af
spraken. Zo kan van een contractpartner inzicht worden verlangd in de fi
nanciële administratie, inkoopactiviteiten, de voorraden, kwaliteitsbeheer 
of onderzoek en ontwikkeling, waardoor de grenzen van de rationaliteit 
worden verlegd. Het risico van opportunisme kan worden verminderd door 
het opbouwen van vertrouwen via persoonlijke relaties of via het opbou
wen van een reputatie van betrouwbaarheid. Voorts kan bij asymmetrische 
afhankelijkheid van een partner worden gevraagd om handelingsruimte in 
te leveren, bijvoorbeeld door overeenkomsten van exclusiviteit. Ook kan 
gijzeling in dat geval een belangrijk middel zijn. 'Bilateral governance' is 
voorallonend indien er sprake is van een hoge frequentie van transacties. 

2. 'Trilateral governance': het oplossen van problemen als gevolg van niet 
voorziene omstandigheden vindt plaats door een derde partij. De contrac
ten zelf zijn relatief open. Deze 'governance structure' komt vooral in aan
merking als de frequentie van de transacties relatief laag is; 'bilateral 
governance' is dan relatief duur. 

5.4.6 Een kritische kanttekening bij de transactiekostentheorie 

Een kritische kanttekening bij de transactiekostentheorie, rakend aan de pro
bleemstelling van dit onderzoek, is de volgende. 
Het transactiekostenbegrip wordt omschreven vanuit imperfect werkende mark
ten. Hoge transactiekosten zouden aanleiding geven tot langdurige arbeidscon
tracten binnen het verband van een hiërarchie. 
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Hoewel Williamson in zijn werk uit 1985 erkent dat markt en hiërarchie slechts 
uitersten zijn van een breed spectrum aan 'governance structures' en dat er ook 
binnen een hiërarchie kosten verbonden zijn aan transacties, blijft toch een be
langrijk punt van kritiek dat de kosten van marktwerking niet echt worden ver
geleken met de kosten van min of meer hiërarchische sturing. Hennart {1993, p. 
530) stelt bijvoorbeeld in dit verband, dat een economische organisatietheorie 
tegelijkertijd zowel de kosten van de besturing van markttransacties als van de 
besturing binnen het verband van een organisatie aan een expliciete analyse 
moet onderwerpen. Een dergelijke theorie zou moeten verklaren, hoe organisa
ties tot lagere kosten van besturing komen dan markten. Ook Demsetz (1988, p. 
149) argumenteert dat de transactiekostentheorie geen duidelijk onderscheid 
maakt tussen transactiekosten en 'management casts' en dat dit de toepasbaar
heid van de theorie aanmerkelijk beperkt. Het is Williamson {1985) immers 
vooral te doen om de vergelijking van de som van productiekosten {= voort
brengingskosten) en transactiekosten voor diverse institutionele alternatieven. 
De besturingsvormen 'sec' (dus onafhankelijk van het voortbrengingssysteem) 
en de kosten daarvan zijn geen onderwerp van analyse. 

5.4. 7 De betekenis van de transactiekostentheorie voor het ontwerp van 
'management control' -systemen 

Voordat de betekenis van de transactiekostentheorie wordt toegespitst op keu
zes in het ontwerpproces van 'management control'-systemen, stellen we vast 
dat een (bedrijfseconomisch) informatiesysteem vanuit een transactiekosten
theoretisch perspectief een functie kan vervullen bij het verminderen van 'infor
mation impactedness'. Het systeem kan ervoor zorgdragen, dat relevante infor
matie voor diverse actoren beschikbaar komt. 

Wat is nu meer in het bijzonder de betekenis van de transactiekostentheorie 
voor het ontwerp van 'management control'-systemen? Deze vraag dringt zich 
op, omdat de transactiekostentheorie primair betrekking heeft op de keuze tus
sen markt (of beter: diverse contractvormen op een markt) en hiërarchie en niet 
op keuzes binnen de hiërarchie (= organisatie). Bij het ontwerp van een organi
satiestructuur en van 'management control'-systemen staat de laatste groep 
van keuzes voorop. 
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Williamson zelf (1985, hoofdstuk 11) gaat in op de keuze van organisatiestruc
tuur. Hij maakt onder andere een onderscheid tussen de U-vorm (een unitaire 
structuur) en de M-vorm (de multi-divisionele structuur). De U-vorm kenmerkt 
zich door een gecentraliseerd gezag, veelal in combinatie met functionele afde
lingsvorming. De M-vorm omvat relatief autonome organisatorische eenheden. 
In termen van Galbraith (1973) legt deze structuur een geringer beslag op verti
cale informatiekanalen dan de U-vorm. De eenheden kunnen meestal worden 
getypeerd als winstcentra of investeringscentra; 'responsibility accounting' kan 
plaatsvinden met behulp van resultatenrekeningen en balansen, dus met geag
gregeerde informatie. Er is vaak sprake van een interne vermogensmarkt, 
waarop de topleiding als aanbieder van vermogen opereert. In feite kunnen de 
eenheden nu worden getypeerd als 'mini-ondernemingen' (Van Helden, 1993, p. 
59). 

Baiman (1990) constateert, dat de transactiekostentheorie tot nu toe relatief wei
nig invloed heeft gehad op 'managerial accounting issues' (p. 346) zoals bud
gettering en transfer pricing (en dus op 'management control'-systemen}. 
Belangrijke uitzonderingen zijn bijdragen vanSwieringa & Waterhouse (1982), 
van Spieer & Ballew (1983) en van Spieer (1988). Swieringa & Waterhouse 
(1982) bezien het vraagstuk van 'transfer pricing' tussen autonome divisies door 
diverse conceptuele lenzen; één daarvan is de transactiekostentheorie. Zij con
cluderen, dat bij de vraag of een divisie wel of niet extern mag inkopen zowel 
'opportunity casts' in het voortbrengingssysteem van het concern als transac
tiekosten in het besturingssysteem van het concern in beschouwing moeten 
worden genomen. Spieer & Ballew (1983) bezien de integrale interne organisa
tie van een bedrijf vanuit het perspectief van de transactiekostentheorie. Spieer 
(1988) ontwikkelt een theorie van het 'transfer pricing process' op grond van in
zichten uit de transactiekostentheorie. Zijn transactiekosten-theoretische hypo
thesen hebben met name betrekking op de rol van het topmanagement bij de 
'make or buy'-beslissing en op de prijsgrondslag bij onderlinge leveringen tus
sen divisies. Hoe hoger de potentiële transactiekosten, hoe meer centralisatie 
van de 'make or buy'-beslissing. Hoe sterker het standaardkarakter van de te le
veren produkten en diensten, hoe meer de marktprijs basis zal zijn voor onder
linge leveringen. 

139 



Ook Spieer & Ballew (1983) raken aan de probleemstelling van deze studie. Zij 
gaan impliciet in op de economische rechtvaardiging van 'management con
trol' -systemen. Zij zien het ontwerp en de implementatie van een doelmatige 
'governance structure' in een 'muli person control problem'-context als het cen
trale vraagstuk bij de interne organisatie. Dit vraagstuk staat naar hun opvatting 
rechtstreeks in verband met imperfecte en asymmetrisch verdeelde informatie. 
De besturingsstructuur heeft een drieledig doel (p. 75): 

1. "to reg u late the multiperson relationship over time"; 
2. "to determine adjustment to factors arising in the course of the relation

ship (not all of which can be foreseen)"; 
3. "to promote orderliness and cooperation in the ongoing relationships". 

Zij stellen dat de 'governance structure' in een hiërarchie in het bijzonder het re
sultaat is van de volgende in onderling verband gemaakte keuzes (Spicer & 

Ballew, 1982, p.75): 

keuzes met betrekking tot de aard en structuur van de arbeidsrelatie (het 
arbeidscontract); 
keuzes met betrekking tot de organisatiestructuur; 
keuzes tussen alternatieve 'incentive and maasurement systems'. Onder 
deze laatste twee kunnen 'management control'-systemen worden gere
kend. 

De wisselwerking tussen de diverse instrumenten bepaalt uiteindelijk de 'trans
actional efficiency' van de hiërarchie. Van dit laatste is sprake als het gekozen 
beheersingsinstrumentarium haar disciplinerende functie doeltreffender en 
doelmatiger vervult dan de markt. De toepassingsmogelijkheden van de trans
actiekostentheorie voor keuzes in de besturingsstructuur (en daarmee voor 'ma
nagement control'-systemen) brengen zij als in figuur 5.3 in beeld (zie figuur 
5.3): 

Uit figuur 5.3 kan worden geconcludeerd, dat keuzes in de interne besturings
systemen afhankelijk zijn van de faktoren die transactiekosten veroorzaken en 
van de gekozen ondernemingsstrategie, die op haar beurt weer in relatie staat 
tot omgevingsomstandigheden. 
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Figuur 5.3: De transactiekostentheorie en keuzes in de besturingsstructuur 
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Spieer en Ballew gaan vooral in op de samenhang tussen de genoemde ele
menten van de besturingsstructuur. Zo vormt het (zwak) bureaucratische 'ma
nagement control'-proces in combinatie met selectiesystemen, personeelsbe
leid (onder andere promoties) en de aard van het arbeidscontract in essentie het 
volledige persoonsgebonden beheersingsproces. Zij gaan echter niet expliciet 
in op keuzes binnen 'management control'-systemen als onderdeel van dit be
heersingsproces. Daarom leiden wij hieronder de mogelijke betekenis voor der
gelijke keuzes af. 

Centraal in de transactiekostentheorie staat de keus voor marktcontracten of 
contracten binnen het verband van een organisatie {hiërarchie). Vanuit econo
misch perspectief wordt gekozen voor een oplossing, die de mogelijke nadelen 
van opportunistisch gedrag zo klein mogelijk maken. Ook in het ontwerpproces 
van 'management control'-systemen heeft de ontwerper de keus om de beïn
vloeding van managers op een bureaucratisch mechanisme (hiërarchie) of op 
marktwerking te baseren. Redenerend vanuit het uitgangspunt van langdurige 
samenwerkingsrelaties binnen het verband van een hiërarchie (bijvoorbeeld 
tussen topmanagement en het management van de organisatorische eenheid, 
maar ook tussen interne afnemers en interne leveranciers) heeft de ontwerper 
de keus om deze te vervangen door marktcontracten. Hierdoor wordt de 'ma
nagement control'-verhouding direct getransformeerd in een verhouding tussen 
zelfstandige eenheden. Ook kan de ontwerper vervanging door marktcontracten 
voor managers van organisatorische eenheden mogelijk maken, al dan niet on
der bepaalde restricties. Het laatste kan in concreto betekenen dat de gedwon
gen winkelnering binnen de organisatie wordt afgeschaft. Vanuit een transactie
kosten-theoretisch perspectief kan verondersteld worden, dat afschaffing van 
gedwongen winkelnering doelmatig is bij afwezigheid van transactie-specifieke 
activa . Indien er sprake is van sterk transactie-specifieke activa, zal gedwongen 
winkelnering doelmatig zijn. De doelmatigheid van handhaving van gedwongen 
winkelnering zal toenemen, naarmate de frequentie en ook het volume van de 
transacties toenemen. In een tussengebied van gemengde transactie-specifici
teit van investeringen zal sprake zijn van vrije winkelnering met aanvullende 
centrale regelgeving (bijvoorbeeld goedkeuringsprocedures). 
Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden weergegeven {zie figuur 
5.4): 
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Type investeringen 

Niet specifiek Gemengd Specifiek 

vrije vrije gedwongen 
winkelnering winkelnering winkelnering 

met centrale 
regelgeving 

Figuur 5.4: de transactiekostentheorie en gereguleerde interne markten 

Indien wordt gekozen voor externe verzelfstandiging of voor volledige uitbeste
ding, wordt ten opzichte van een interne markt met vrije winkelnering in ster
kere mate op marktwerking vertrouwd. Bij deze beide inrichtingstypen wordt 
immers niet alleen de mogelijkheid tot marktcontracten opengehouden, maar 
wordt de beslissing daartoe daadwerkelijk door het topmanagement genomen. 
In geval van externe verzelfstandiging behoudt het topmanagement nog enige 
(indirecte) invloed op de leiding van de leverende eenheid, in geval van uitbe
steding is er sprake van een 'buy'-beslissing en houdt de invloed op. De over
wegingen die bij een eventuele beslissing tot afschaffing van gedwongen win
kelnering gelden, gelden dus eveneens (en met nog meer klem) voor externe 
verzelfstandiging en uitbesteding. 

5.5 De theorie van de principaal en de agent ('principal/agency') 

5.5.1 De essentie 

'Principal/agency' (Jensen/Meckling, 1976) sluit aan bij een theoretische stro
ming, waarin een evaluatie van de efficiency en de effectiviteit van de informa
tievoorziening centraal staat, namelijk de 'information evaluation approach' 
(Demski, 1972; Damski en Feltham, 1976). De organisatie wordt beschouwd als 

een set van institutionele afspraken tussen diverse actoren. Jensen en Meekling 
(1976, p. 311) stellen bijvoorbeeld vast, dat "most organizations are simply legal 
fictions, which serve as a nexus for a set of contracting relationships among in
dividuals". 
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Steeds is sprake van één of meer individuen (de principaal of principalen) die 
aan één of meer andere individuen (de agent of agenten) bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden willen afstaan; de agent moet voor de principaal bepaalde 
handelingen verrichten. Er worden contracten afgesloten, die afspraken bevat
ten omtrent prestaties en tegenprestaties, alsmede over de wijze, waarop han
delingen en hun consequenties waargenomen en gerapporteerd zullen worden. 
Ook worden afspraken gemaakt over de wijze, waarop de informatie gebruikt 
zal worden om de verdeling van risico en beloning vast te stellen. 
In de oorspronkelijke theorie van de principaal en de agent zijn belangrijke ver
onderstellingen met betrekking tot het afsluiten van contracten (zie ook Baiman, 
1990} de volgende: 

vrijwilligheid van de zijde van de contractpartners; 
onbegrensde rationaliteit: individuen hebben onbeperkte redeneer -en re
kenvaardigheden; 
contractpartijen kunnen anticiperen op toekomstige gebeurtenissen en 
hebben perfecte informatie over de waarschijnlijkheid waarmee die ge
beurtenissen zich zullen voordoen; 
heronderhandeling ('renegotiation') is in beginsel niet mogelijk. 

De agent moet, binnen de grenzen van de contractbepalingen, keuzes maken 
over te verrichten handelingen. Deze keuzes zijn mede afhankelijk van: 

de te verwachten omgevingsomstandigheden (onder andere klimatologi
sche omstandigheden, verwachte storingen en verwacht gedrag van con
currenten). Over de optredende omgevingsomstandigheden bestaat onze
kerheid ('ex ante' onzekerheid), die de basis is van het ondernemingsrisico; 
de kennis, inzichten en vaardigheden van de agent. 

De principaal moet een tegenprestatie verrichten in de vorm van een beloning. 
Hierbij ontstaat de vraag, of de beloning al dan niet gekoppeld moet zijn aan de 
prestatie van de agent en zo ja, of zij gerelateerd moet worden aan inspanning, 
effect (output) of een combinatie van beide. 
De bovenstaande vraag maakt op haar beurt deel uit van het 'agency'-vraag
stuk. Dit vraagstuk ontstaat als gevolg van een belangentegenstelling tussen de 
principaal en de agent. Het bestaan van een belangentegenstelling tussen indi
viduen vloeit voort uit de veronderstelling, dat individuen gemotiveerd worden 
door eigenbelang ('self-interest'). Verondersteld wordt, dat de principaal risico
neutraal is en belang heeft bij een zo groot mogelijke inspanning van de agent. 
De agent daarentegen prefereert luiheid boven inspanning en is risicomijdend. 

144 



Hij zal er niet voor terugschrikken om onjuiste of onvolledige informatie te ver
strekken en/of zijn gedragingen af te stemmen op zijn eigen belang. De princi
paal staat nu voor de volgende vraag: welke (contractuele) instrumenten kun
nen het gedrag van de agent op een doelmatige wijze afstemmen op het belang 
van de principaal? Van de Poel (1986) vat de mogelijke instrumenten om de be
langentegenstelling te verminderen als volgt samen: 

het overeenkomen van beperkingen die de agent bereid is te accepteren in 
het belang van de principaal ('bonding'); 
het waarnemen ('monitoring') van de inspanningen van de agent; het 
waarnemen levert de principaal'ex post' informatie op; 
het overeenkomen van beloningsvormen, die de agent prikkelen tot in
spanning ('incentives'). 

Tot 'bonding' behoren onder andere beperkingen in de beslissingsbevoegdhe
den van de agent en het werken volgens vastomlijnde procedures. De werking 
van 'monitoring' is als volgt. Waarneming van de inspanning van de agent 
('monitoring') verschaft de principaal'ex post' informatie. Deze informatie moet 
goed worden onderscheiden van 'ex ante' informatie die aan het sluiten van het 
contract vooraf gaat. 'Ex-post' informatie kan betrekking hebben op de vol
gende punten: 

aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden van de agent; 
optredende omgevingsomstandigheden; 
het inspanningsniveau van de agent. 

'Monitoring' leidt tot vermindering van de 'ex post' informatieasymmetrie (dus 
een vermindering van de ongelijke verdeling van informatie) tussen principaal 
en agent. 
Op het gedrag van de agent kan dit een tweetal effecten hebben: 

de neiging om bij het afsluiten van het contract ('ex ante') onvolledige of 
juiste informatie te verstrekken wordt kleiner. Hiermee worden de kansen 
op 'adverse selection' (tegendraadse keuze) geringer; 
de neiging tot opportunistisch gedrag (het najagen van eigenbelang, waar
bij bedrog niet wordt geschuwd) wordt kleiner. Opportunistisch gedrag kan 
optreden in de vorm van 'moral hazard': de agent zal zich niet inspannen 
om een zo hoog mogelijke output te leveren omdat hij weet, dat de princi
paal zijn inspanning niet kan scheiden van toevallig optredende omstandig
heden en persoonlijke eigenschappen. 
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Met betrekking tot de beloningsvormen die de agent prikkelen tot inspanning 
kan worden gedacht aan een inspanningsafhankelijke beloning, maar ook aan 
beloningsvormen die gekoppeld zijn aan de output. In het laatste geval is sprake 
van risico-overdracht; de agent loopt immers het risico dat bepaalde omstan
digheden in de omgeving van zijn activiteitengebied niet mee zitten, waardoor 
ondanks zijn inspanningen de output (en daarmee de beloning) gering kan zijn. 
Risico-overdracht bewerkstelligt een vermindering van de belangentegenstel
ling in de afsluitingsfase van het contract ('ex ante'}. 
Bij de keuze van het instrument respectievelijk de combinatie van instrumenten 
gaat het om een economische afweging, die moet worden gemaakt op grond 
van de 'opportunity casts' van de mogelijke alternatieven of een combinatie 
daarvan. Hierbij moet worden bedacht, dat geen enkel instrument het belangen
verschil tussen principaal en agent volledig opheft. Er is altijd een 'residual 
loss'. 

Normatieve en positieve theorie. 
In de literatuur (zie o.a. Douma & Schreuder, 1991 en Baiman, 1990) wordt een 
onderscheid gemaakt tussen een normative theorie van de principaal en de 
agent enerzijds, en een positieve 'agency'-theorie anderzijds. De centrale vraag 
in de (normatieve) theorie van de principaal en de agent is: hoe ziet het opti
male contract tussen principaal en agent eruit, gezien vanuit het gezichtspunt 
van de principaal? Onderzoekers bedienen zich in sterke mate van mathemati
sche modellen. Tot de positieve 'agency'-theorie (ook bekend als de 'Rochester 
School') behoort bijvoorbeeld het werk van Jensen en Meekling (1976) en van 
Watts en Zimmerman (1986). In de positieve agency-theory staan vragen cen
traal als: waarom zijn er bepaalde organisatievormen ontstaan?, waarom be
staan bepaalde organisatievormen naast elkaar?, welk effect heeft een bepaalde 
contractvorm op het gedrag van individuen?. In dit verband wordt teruggegaan 
naar het belangrijke werk van Alchian & Demsetz (1972), die de ook reeds in 
1932 door Coase gestelde vraag waarom er hiërarchisch gestructureerde onder
nemingen bestaan, aan de orde stellen. Uitgaande van de gedachte dat team
productie synergy-effecten oplevert, stellen zij dat al spoedig 'shirking' zal op
treden: indien de prestaties van de individuele leden van het team niet goed 
meetbaar zijn, zullen individuen zich drukken ten koste van andere teamleden. 
Daarom zal ook de output (en daarmee de beloning) van het totale team daar
onder lijden. In een dergelijke situatie hebben individuele leden er belang bij 
(vooropgesteld dat zij een hoger inkomen prefereren) om een 'monitor' in te 
stellen, die het inspanningsniveau van de individuele leden meet en beloningen 
toekent. Bovendien heeft de monitor het recht om leden te ontslaan en aan te 
nemen. 
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Door de beloning van de monitor volledig te koppelen aan het behaalde resul
taat, kan 'shirking' van degene die de monitor-functie uitoefent, worden voorko
men. De monitor wordt daarmee residueel inkomenstrekker ('residual clai
mant'), die beloningen vaststelt en de samenstelling van het team wijzigt. 
Jensen en Meekling gaan met name in op het 'agency-vraagstuk' dat ontstaat 
door de scheiding van leiding en eigendom van ondernemingen; zij zien de 
Raad van Commissarissen als een monitor voor aandeelhouders in de situatie, 
dat de ondernemer een fractie van zijn aandelen verkoopt. Meer dan de theorie 
van de principaal en de agent legt de 'Rochester School' de nadruk op empi
risch testen van hypothesen. Daarbij gaat zij er - in tegenstelling tot de beoefe
naren van de theorie van de principaal en de agent - van uit, dat sprake is van 
begrensde rationaliteit. 

Evenals Van de Poel (1986) ben ik van mening, dat het niet wenselijk is om een 
strikt onderscheid te maken tussen een formele 'principal-agency'-theorie en 
een positieve emprisch-beschrijvende theorie. Onderzoek vanuit de economi
sche discipline zal immers op grond van het empirisch paradigma gestalte moe
ten krijgen. In de empirische cyclus (De Groot, 1961) van wetenschapsbeoefe
ning is zowel plaats voor formele analyses als voor empirische beschrijving en 
toetsing. Nadat (al dan niet op grond van explorerende gevalstudies) hypothe
sen zijn geformuleerd, vindt een proces van formele afleiding (deductie) plaats, 
waarna de conclusies moeten wor.den getoetst aan de empirie (zie ook 
Vosselman, 1993). De keuze voor wiskundige modellen (bij de normatieve va
riant) in plaats van verbale modellen (bij de positieve variant) is daarbij niet 
meer dan de keuze voor een bepaalde taal. 
Het voorgaande pleit nadrukkelijk voor·een synthese tussen beide stromingen. 

5.5.2 Ontwerpspecificaties van het voortbrengingssysteem en het raamwerk 
van de principaal en de agent 

In de vorige paragraaf is uiteengezet, dat de principaal voor de vraag staat, 
welke (contractuele) instrumenten het gedrag van de agent op een doelmatige 
wijze kunnen afstemmen op het belang van de principaal. Voor een dergelijke 
afstemming staan hem een drietal mogelijke instrumenten ter beschikking: 'mo
nitoring', 'bonding' en 'risk-turnover', of een combinatie daarvan. Bij de econo
mische rechtvaardiging van de keuze van het instrument dan wel de combinatie 
van instrumenten, spelen de ontwerpspecificaties van het transformatiesysteem 
bij de agent een grote rol. 
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In dit verband vragen Tiessen & Waterhouse (1983) zich voor een drietal situ
aties af wat de relatieve economische consequenties van 'ex post' informatie
voorziening ('monitoring') zullen zijn. Hierbij moet worden bedacht, dat de eco
nomische consequenties in de eerste plaats worden bepaald door de mogelijke 
effectiviteitvan 'ex post' meting. De drie situaties zijn: 

sterk gestructureerde situaties: er is sprake van een eenduidige kennis over 
de werking van het voortbrengingssysteem, de output van de activiteiten is 
ondubbelzinnig meetbaar en de omgeving is relatief stabiel; 
half gestructureerde situaties: de omgeving is relatief stabiel en de werking 
van het voortbrengingssysteem is relatief bekend; 
niet gestructureerde situaties: er is geen stabiliteit in de omgeving van het 
activiteitengebied van de agent en er is geen eenduidige kennis over de 
werking van het voortbrengingssysteem. 

De betekenis van 'ex-post' informatie over het inspanningsniveau van de agent 
is volgens Tiessen en Waterhouse het grootst in half-gestructureerde situaties. 
Opportunistisch gedrag door de agent kan daarmee worden tegengegaan. 
Bovendien heeft een dergelijke ex-post informatie hier het karakter van leerin
formatie, waarvan bij het afsluiten van toekomstige contracten gebruik kan wor
den gemaakt. Deze conclusie stemt in feite overeen met die van Hofstede (1981) 
dat verschillenanalyses vooral effectief zijn in situaties van 'trial and error'-con
trol. Tegenover de kosten van 'ex post' informatievoorziening staan derhalve 
voldoende opbrengsten. 
In niet gestructureerde situaties is waarneming van het inspanningsniveau van 
de agent niet effectief vanwege de afwezigheid van oorzakelijke relaties tussen 
input en output. Ook de waarde van informatie voor het afsluiten van toekom
stige contracten is beperkt. 'Ex post' waarneming van het inspanningsniveau 
leidt dan tot kosten, waar geen 'opbrengsten' tegenover staan. 
In sterk gestructureerde situaties is opportunistisch gedrag door de agent niet 
of nauwelijks mogelijk en er is bij de principaal bovendien geen behoefte aan 
leerinformatie. Ook in een dergelijke situatie staan tegenover de kosten van 
waarneming geen 'opbrengsten'. De principaal kan zich beperken tot waarne
ming van de output. 

Geconcludeerd kan worden, dat 'ex post' informatievergaring rond het inspan
ningsniveau vooral in sterk gestructureerde situaties en in niet-gestructureerde 
situaties hoge 'opportunity casts' met zich meebrengt. Deze kosten kunnen on
der bepaalde voorwaarden worden verminderd door gebruik te maken van be
paalde beloningssystemen ('risk turnover'). 
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5.5.3 Kritische kanttekeningen bij 'principal/agency' 

Tegen het 'principal/agency'-model kunnen diverse bezwaren worden inge
bracht (zie ook Baiman, 1990; 1992). Enkele belangrijke tegenwerpingen die in 
het verband van deze studie van belang zijn, zijn de volgende: 

1. Het model gaat uit van een negatief mensbeeld. 
Critici stellen zich de vraag, of verschijnselen als 'moral hazard', 'adverse 
selection' en vervorming van informatie ('information distortion') wel zo al
gemeen optreden als wordt verondersteld. Hierover merken wij het vol
gende op. Uiteraard is het zo, dat mensen zich niet uitsluitend laten leiden 
door egoïsme. Reeds in de achttiende eeuw beschrijft Adam Smith in zijn 
'Theory of Moral Sentiments' een mensbeeld, waarin de mens niet alleen 
gedreven wordt door eigenbelang, maar ook door 'fellow feeling'. 
Desalnietemin speelt eigenbelang, met name in ruilrelaties, een belangrijke 
rol. Het gaat dan immers om individuele economische afwegingen en niet 
om gemeenschapszin. Het pleidooi van dezelfde Adam Smith voor een 
marktmechanisme als 'onzichtbare hand' is dan ook in sterke mate gericht 
op het verhinderen van egoïsme, bedrog en machtstreven van mensen. 
Ook in onze tijd schrikken mensen er kennelijk niet voor terug om elkaar te 
bedriegen. Van de Poel (1986) merkt terecht op dat de behoefte aan admi
nistratieve procedures en functiescheiding niet zo groot zou zijn als bedrog 
een weinig voorkomend verschijnsel was. 

2. De betekenis van de (normatieve) theorie van de principaal en de agent 
voor de praktijk zou volgens critici uiterst beperkt zijn (Baiman, 1990, p. 
345). Aangezien de optimale contracten erg gevoelig zijn voor de model
veronderstellingen zou men in de praktijk zeer veel verschillende en snel 
wijzigende contractvormen moeten hanteren. Desalniettemin worden in de 
praktijk meestal duidelijke en sobere contracten aangetroffen. Hiertegen 
kan het volgende worden ingebracht. De theorie van de principaal en de 
agent heeft niet de bedoeling om kant en klaar gereedschap voor de prak
tijk te ontwerpen. Het is een "framework for analysing issues and highligh
ting problems which arise and must be considered in applying managerial 
accounting procedures to real-world situations" (Baiman, p. 345). In de 
geest van deze studie kan als volgt bij de woorden van Baiman (1990) wor
den aangesloten. Het 'principal/agency'-model levert inzichten uit de eco
nomische discipline op. 
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Deze inzichten kunnen worden toegepast op het ontwerp van een bestu
ringssysteem. Hiertoe zullen met behulp van beschrijvings -en ontwerpmo
dellen eerst de keuzemogelijkheden in het ontwerpproces moeten worden 
geëxpliciteerd, waarna een vertaling plaats kan vinden in het 'principal/ 
agency'-model. De resultaten van een dergelijke vertaling kunnen vervol
gens bruikbaar zijn voor de praktijk. 

5.5.4 De betekenis van 'principal/agency' voor het ontwerp van 'management 
control' -systemen 

Wat is nu de precieze betekenis van 'principal/agency' voor het ontwerp van 
'management control'-systemen? Op het eerste gezicht lijkt er slechts een indi
rect verband te bestaan tussen het ontwerp van 'management contra I' -syste
men en het 'principal/agency'-model. 'Principal/agency' heeft oorspronkelijk be
trekking op de verhouding tussen eigenaren en leiding van een onderneming. 
De principaal zal de agent als gevolg van een veronderstelde belangentegen
stelling moeten motiveren. Hiertoe zal de principaal soms het inspanningsni
veau van de agent waarnemen ('ex post' informatievoorziening). In een ander 
geval is motivatie rechtstreeks gekoppeld aan de vorm van de beloningsfunctie 
van de agent. Het begrip beloning dient hierbij ruim te worden genterpreteerd. 
Naast geldelijke beloningen kan ook gedacht worden aan beloningen in de 
vorm van vrije tijd, uitzicht op promotie, aanzien, status. 

In het geval van 'management control' gaat het om de relatie tussen twee ma
nagement niveau's, waarbij op elk niveau sprake is van een verhouding tot de 
eigenaren. Zowel topmanagement als lager management hebben een arbeids
contract in de organisatie. De belangrijkste verbindingsvraag met het ontwerp 
van 'management control'-systemen in de betekenis van Anthony (dus vooral 
het ontwerp van systemen van 'responsibility accounting') is, hoe de door het 
bedrljfseconomische informatiesysteem voortgebrachte 'ex post' informatie 
moet worden gekoppeld aan de arbeidscontracten met de diverse managers
budgethouders. Bij toepassing van 'responsibility accounting' zullen periodiek 
('ex post') de scores op de prestatie-evaluatiemaatstaven, bijvoorbeeld kosten 
of winst, worden vastgesteld en worden vergeleken met de norm. De resultaten 
van deze vergelijking zullen een rol spelen bij nieuw op te stellen budgetten. De 
scores op de prestatie-evaluatiemaatstaven kunnen daarnaast dienen als input
faktaren voor beloningsmaatstaven, op grond waarvan de agent (= de budget
houder) een compensatie voor zijn inspanningen ontvangt. 
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In een dergelijk geval geldt, dat de hoogte van de beloning voor de agent/bud
gethouder afhankelijk is van: 

de aard van de prestatie-evaluatiemaatstaven; 
de scores op de prestatie-evaluatiemaatstaven; 
de vorm van de beloningsfunctie. 

Uitgaande van de centrale vraagstelling in veel 'agency-modellen' (bepalen van 
optimale 'employment contracts') levert de bovenstaande conclusie geen con
crete resultaten op. Immers, wellicht zijn er "many different performance-evaJu
ation function/rewardfunction pairs for composition of optima! incentive com
pensation functions" (Baiman, 1990, p. 366). 

Gegeven het uitgangspunt, dat de werking van een 'management control'-sys
teem berust op een bureaucratisch mechanisme (de basis van het raamwerk 
van Anthony, 1988), kunnen uit principaal-agentmodellen dus hooguit een aan
tal aandachtspunten voor het ontwerp van 'management control'-systemen 
worden afgeleid. Deze zijn: 

1. Een budget wordt gezien als een (verticaal} contract. Er is in feite sprake 
van een ruilrelatie tussen budgetgever en budgethouder. Vastgesteld moet 
worden, dat het element vrijwilligheid (zie Baiman, 1990) binnen het ver
band van een organisatie van betrekkelijke betekenis is. Zowel budgetgever 
als budgethouder opereren immers binnen het verband van een organisa
tie en hebben zich daarmee via een arbeidscontract onder hiërarchische su
pervisie geplaatst. Er is dus hooguit sprake van 'vrijheid in gebondenheid'. 

2. Bij het opstellen en uitvoeren van contracten (en dus ook in geval van bud
getten) laten partijen zich leiden door eigenbelang. Indien er geen belan
gentegenstelling is, of, in termen van Baiman (1990, p. 344), indien er geen 
"non-trivia! motivational problem" is, is de implementatie van contractuele 
'management control' economisch niet gerechtvaardigd. 

3. Informatievoorziening, zowel'ex ante' als 'ex post', is niet kosteloos. 
'Ex ante' informatie heeft vooral tot doel om onzekerheid in de omgeving 
en in het voortbrengingssysteem op te heffen. De kosten van deze informa
tie worden dus mede bepaald door de mate van onzekerheid in omgeving 
en voortbrengingssysteem. 
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'Ex post' informatievoorziening beoogt de motivatie van de budgethouder 
om te handelen in het belang van het samenwerkingsverband te bevorde
ren en heeft bovendien betekenis voor het opstellen van toekomstige con
tracten. De kosten van 'monitoring' kunnen onder andere afhankelijk van 
de ontwerpspecificaties van het voortbrengingssysteem (zie paragraaf 
5.5.2) hoog oplopen. 

Het 'principal/agency'-raamwerk kan een veel sterkere betekenis voor keuzes bij 
de inrichting van 'management control'-relaties hebben dan uit het boven
staande blijkt. Het 'principal/agency'-raamwerk kan, onafhankelijk van de indivi
duele arbeidscontracten, de keuze tussen bureaucratische principes en princi
pes van marktwerking bij de inrichting van 'management control'-relaties 
belichten. De keuze voor een sterk bureaucratische inrichting van een 'manage
ment control'-relatie tussen bijvoorbeeld het topmanagement en het manage
ment van een organisatorische eenheid is in principe een keuze voor veel 
'bonding' en sterke 'monitoring'. Vrijheidsgraden van de manager van de orga
nisatorische eenheid worden beperkt met behulp van regelgeving en procedu
res. Er is bovendien sprake van veel directe supervisie door het topmanage
ment. De keuze voor een zwak bureaucratische inrichting van de 'management 
control'-relatie (bijvoorbeeld via de creatie van een 'expense center') is ook een 
keuze voor 'monitoring' in een bepaalde combinatie met 'bonding'. Er is sprake 
van periodieke terugkoppeling van financiële informatie ('monitoring') in combi
natie met beperking van vrijheidsgraden van de manager (budgethouder). Een 
voorbeeld van een dergelijke beperking is dat substitutie tussen kostensoorten 
of kostenplaatsen niet is toegestaan. Ten opzichte van sterk bureaucratische 
'management control'-systemen is in mindere mate sprake van 'bonding' en 
vindt 'monitoring' plaats met geaggregeerde informatie. De keuze voor output
bekostiging kan worden getypeerd als een keuze voor 'risk turnover'. Indien bij
voorbeeld in de 'management control'-relatie tussen de topmanager en het ma
nagement van de organisatorische eenheid voor een bekostiging met een vast 
bedrag per eenheid output wordt gekozen, is dat vergelijkbaar met het belonen 
van een agent op basis van de output van diens inspanningen. De principekeuze 
voor deze vorm van 'risk turnover' kan uiteraard worden gedaan in combinatie 
met vormen van 'monitoring' en 'bonding'. Zo kan de manager zich verplichten 
zich te onderwerpen aan bepaalde procedures en kwaliteits-audits. 
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Outputbekostiging is een vorm van risico-overdracht, omdat de manager van de 
organisatorische eenheid het risico loopt, dat de werking van het voortbren
gingssysteem in zijn eenheid niet zal leiden tot de beoogde output. Toevallige 
omstandigheden kunnen een rol spelen. Zo kunnen onverwachte en onbeïn
vloedbare storingen in het voortbrengingssysteem leiden tot het niet realiseren 
van de gewenste output. Hetzelfde geldt voor onverwachte ontwikkelingen in de 
omgeving. Ook is het mogelijk, dat de gewenste output met ondoelmatige inzet 
van productiemiddelen wordt gerealiseerd. In dergelijke gevallen zal de eenheid 
verlies maken. Deze verliezen kunnen de gedaante aannemen van efficiencyver
liezen, bezettingsverliezen, transactieverliezen en dergelijke. Afhankelijk van de 
aanvullende rollen die het topmanagement vervult, ervaart de manager van de 
organisatorische eenheid verliezen min of meer als economisch risico. 
Langdurige verliessituaties zullen het voortbestaan van de eenheid (en daarmee 
indirect het arbeidscontract van de manager) bedreigen. Tegenover het risico 
van verlies staat voor de organisatorische eenheid overigens een kans op winst, 
die afhankelijk van de overige rollen van het topmanagement, min of meer eco
nomisch voordeel voor de eenheid opleveren. Het essentiële verschil met een 
contract dat op basis van zwak bureaucratische principes is ingericht, is dat de 
werkelijke inzet van middelen in het voortbrengingsproces van de organisatori
sche eenheid niet door de opdrachtgever hoeft te worden waargenomen. De 
opdrachtgever vertrouwt erop, dat 'ex ante' een adequate motivatie van de in 

principe luie en risicomijdende opdrachtnemer plaatsvindt. De 'ex post' infor
matievoorziening beperkt zich tot de output van het voortbrengingssyteem. 
Uiteraard geldt, dat naarmate het topmanagement tegelijkertijd meer de rol van 
'manager op afstand' of 'supervisor' speelt, de mate van 'risk turnover' afneemt 
en 'ex post' informatievoorziening een grotere rol speelt. 

De bovenstaande afweging tussen outputbekostiging en vormen van 'ex post' 
informatievoorziening kan voor allerlei 'management control'-contracten wor
den gemaakt. Indien het topmanagement bijvoorbeeld heeft gekozen voor de 
inrichting van gereguleerde interne markten, zullen horizontale contracten tus
sen interne afnemers en interne leveranciers voorkomen. Ook de inrichting van 
deze contractrelaties kan door de bril van 'principal/agency' worden bezien. 
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De uiteindelijke keuze tussen bureaucratische principes en principes van markt
werking wordt volgens het 'principal/agency'-model bepaald door de relatieve 
'agency casts'. Bureaucratische principes brengen kosten van 'monitoring' en 
'bonding' met zich mee. Het instrument 'risk turnover' in de 'management con
trol'-functie brengt echter haar eigen kosten met zich mee. De risicomUdende 
opdrachtnemer (manager van de organisatorische eenheid) zal de eis stellen tot 
enige compensatie van het hem overgedragen risico. Het hem in relatie tot de 
output toe te wijzen geldbedrag zal een buffer tegen onvoorziene omstandighe
den moeten bevatten. In het algemeen geldt dat de eisen die de manager van 
de organisatorische eenheid aan de buffer stelt, hoger worden naarmate de on
zekerheid in voortbrengingsproces en/of omgeving groter wordt. Ook in het ge
val de opdrachtnemer risico-neutraal is, zijn echter kosten verbonden aan risico
overdracht. Hennart (1993) stelt, dat in een dergelijke situatie 'cheating casts' 
(bedrogkosten) verbonden zijn aan de bij risico-overdracht behorende outputbe
kostiging. Deze kosten zijn in zijn visie de pendant van 'shirking casts' bij het al
ternatief 'monitoring'. Bedrogkosten bestaan uit een verlies voor de organisatie 
als gevolg van bedrog door de opdrachtnemer. Zo kan een faculteit die gedeel
telijk bekostigd wordt naar rato van het aantal afgestudeerde studenten (output
bekostiging) bewust de kwaliteitseisen verminderen. Een onderhoudsafdeling 
die weet, dat haar interne klanten de kwaliteit van het geleverde onderhouds
produkt slechts tegen hoge kosten kan controleren, kan onopgemerkt onder

houdsactiviteiten achterwege laten en ondertussen toch de prijs voor een volle
dige onderhoudsbeurt in rekening brengen. 

De veel voorkomende combinatie van een outputbekostigingssysteem en een 
vorm van 'ex post' informatievoorziening ('monitoring') kan worden verklaard 
met behulp van de redenering van Hennart (1993, p. 539). Hij verklaart de veel 
voorkomende combinatie van 'market' (in dit geval outputbekostiging) en 'hier
archy' (in dit geval'ex post' informatievoorziening) uit de omstandigheid, dat de 
kosten van beide alternatieven ('shirking casts' voor het hiërarchisch alternatief 
en 'cheating casts' voor het marktalternatief) progressief stljgen naarmate er 
meer gebruik van wordt gemaakt. Het minimum aan totale 'agency casts' wordt 
dan bereikt bij een combinatie van beide alternatieven. Het minimum aan 
'agency costs' ligt dan bij een combinatie van een outputbekostigingssysteem 
en een zwak bureacratische 'management control'-systeem. Een voorbeeld tref
fen we aan bij de bekostiging van een faculteit. Zij wordt niet alleen (deels) be
kostigd op grond van de output maar wordt ook regelmatig geconfronteerd met 
een visitatiecommissie ter bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. 
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De ontwerpspecificaties van het voortbrengingssysteem zijn van grote invloed 
op de relatieve 'agency costs'. Indien we de economische rechtvaardiging van 
de keuze tussen een outputbekostigingssysteem en een zwak bureaucratisch 
'management control'-systeem confronteren met de besturingstypologie van 
Hofstede (1981; zie hoofdstuk 3), dan kan het volgende worden geconcludeerd: 

in een situatie van politieke besturing is vanwege de dubbelzinnigheid van 
doelstellingen en de onmogelijkheid om de output te meten een outputbe
kostigingssysteem niet mogelijk. 'Monitoring' zal in een dergelijke situatie 
leiden tot extreem hoge kosten. Binnen het 'principal agency'-raamwerk 
zullen zwakke vormen van 'bonding' (het stellen van randvoorwaarden) het 
goedkoopste alternatief zijn. Hetzelfde geldt voor een situatie die kan wor
den getypeerd als subjectieve besturing; 
in een situatie van routinebesturing, 'trial and error'-besturing en profes
sionele besturing staat elk van de mogelijkheden open. Hier is dus een keu
zemogelijkheid tussen een systeem van outputbekostiging en een zwak bu
reaucratisch regelkringsysteem. Verwacht mag worden dat de keus eerder 
op bekostiging van de output zal vallen, naarmate de kennis over de wer
king van het voortbrengingssysteem bij de opdrachtgever minder is; 
in een situatie van intuïtieve besturing zijn de kosten van 'monitoring' ex
treem hoog (men denke aan het werk van een trainer van een voetbalclub). 
De keus zal hier naar verwachting eerder vallen op een combinatie van 
'bonding' en 'risk turnover'. Overdracht van risico behoeft hier niet noodza
kelijkerwijs gepaard te gaan met outputbekostiging. Het kan ook inhouden 
dat de duur van de samenwerkingsrelatie is gekoppeld aan het realiseren 
van een bepaalde output (vergelijk weer de trainer bij de voetbalclub). 

5.5.5 'Management control', kostenallocatie en 'principal/agency' 

Het 'principal/agency'-raamwerk heeft het inzicht in de betekenis van kostenallo
catie bij 'management control'-systemen aanmerkelijk verdiept (zie ook Baiman, 
1990). Deze verdieping staat in directe relatie met de in de vorige paragraaf 
weergegeven explicitering van de keuzemogelijkheid tussen (zwak) bureaucrati
sche systemen van 'management control' en systemen van outputbekostiging. 
Bij toepassing van 'responsibility accounting' is er een verband tussen kostenal
locatie en het beheersbaarheidsprincipe ('controllability principle'). Vanuit dit 
principe worden op een budget uitsluitend kostensoorten vermeld, waarvan de 
budgethouder door zijn beslissingsgedrag de hoogte kan beïnvloeden. 
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De gedachte achter het beheersbaarheidsprincipe is, dat degene die de beslis
sing neemt ook met de gevolgen moet worden geconfronteerd. Eventuele afwij
kingen met normbedragen zullen door hem of haar moeten worden verant
woord. Indien de budgethouder geen beslissingen mag nemen over de aard en 
omvang van de capaciteit (de voorraad productiemiddelen) dan leidt toepassing 
van het beheersbaarheidsprincipe ertoe dat zijn budget geen capaciteitskasten 
(constante kosten, bijvoorbeeld afschrijvingen) bevat. Hij is immers niet verant
woordelijk voor de hoogte van deze kosten. In dit geval zal zijn budget uitslui
tend bestaan uit kosten die voortvloeien uit de uitvoering van aktiviteiten (zoge
naamde procesafhankelijke kosten, bijvoorbeeld grondstofkosten). De hoogte 
van deze kosten kan hij immers door zijn beslissingsgedrag beïnvloeden. Vanuit 
een 'principal/agency'- benadering kan het beheersbaarheidsbeginsel sterk wor
den gerelativeerd. 

Holmström (1979, 1982) toont het grote belang van de 'informativeness condi
tion'. Deze conditie stelt, dat elk kosteloos 'post-decision information system' 
zinvol is, zolang er extra (imperfecte) informatie voor principaal en/of agent 
door kan worden verkregen. Zowel principaal als agent kan deze informatie ge
bruiken bij de afsluiting van toekomstige contracten. Dit 'informatieprincipe' is 
een nadrukkelijke relativering van het beheersbaarheidsprincipe waarbij aan de 
agent uitsluitend informatie over door hem te beïnvloeden aspecten wordt vers
trekt. 

Baiman en Noel (1985) komen in het kader van een 'multi-period agencymodel' 
tot de conclusie, dat toerekening van onbeheersbare capaciteitskasten aan de 
budgethouder per saldo positief is voor het samenwerkingsverband als gevolg 
van een verbeterde motivatie van de agent. Deze conclusie bevestigt de waarde 
van een kostenallocatiesystematiek, waarbij bijvoorbeeld ook afschrijvingen in 
budgetten worden opgenomen. In hun model neemt de budgetgever de capaci
teitsbeslissingen. De budgethouder mag korte- en lange termijn acties onderne
men die niet waarneembaar zijn door de budgetgever. Allocatie van capaciteits
kasten ('ex ante') en vaststelling van de dekking ('ex post') bevat informatie 
voor zowel de principaal als voor de agent. De agent, die gegeven zijn vrijheids
graden beslissingen moet nemen waarvan de effecten zich over meer dan één 
periode uitstrekken, realiseert zich dat de huidige capaciteitskasten informatie 
bevatten over de door de principaal gewenste opbrengsten. 
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Deze laatste zal zich op zijn beurt bij toekomstige investeringsbeslissingen 
mede baseren op de dekking van de huidige capaciteitskosten. De mate, waarin 
de agent erin slaagt de capaciteitskasten te dekken, beïnvloedt daarmee het toe
komstige investeringsgedrag van de principaal. Gegevens over de via opbreng
sten gerealiseerde dekking van capaciteitskasten geven dus toekomstgerichte 
informatie voor agent en principaal. Het vaststellen van en informeren over de 
dekking van capaciteitskasten moet dus niet worden beschouwd als een onder
deel van de evaluatie van de in de budgetperiode door de agent ondernomen 

acties, maar als een indicatie van in de toekomst door de principaal te nemen 
capaciteitsbeslissingen. Uiteindelijk staat de vraag naar de voortzetting of stop
zetting van de bedrijfsaktiviteiten centraal. 

Van de Poel (1986) geeft aan, dat het achterwege laten van toerekening van 
'sunk casts' (capaciteitskosten als gevolg van in het verleden genomen be
slissingen) aanleiding kan geven tot 'moral hazard'. Beslissers kunnen immers 
anticiperen op het feit, dat bepaalde beslissingen niet meer teruggedraaid kun
nen worden en na de beslissing een laconieke houding aannemen, als zij met 
de gevolgen worden geconfronteerd. Toerekening van kosten kan de verant
woordelijkheidsstelling bevorderen. Indien de principaal de capaciteitsbeslis
sing heeft genomen, kan hij worden aangesproken door de agent; indien de 
agent de capaciteitsbeslissing heeft genomen, kan hij worden aangesproken 
door de principaal. De beslissers kunnen op die wijze gemotiveerd worden de 
kosten terug te verdienen. Van de Poel wijst ook op de mogelijkheid van kosten
escalatie bij grote, gefaseerde investeringsprojecten. Als gevolg van begrensd 
rationele besluitvorming zal men vaak niet serieus overwegen om een project te 
stoppen, waar dat op rationele, door beslissingscalculaties ondersteunde gron
den wel zou moeten. Ook hier treedt in feite 'moral hazard' op als gevolg van 
een te sterke betrokkenheid. Kostenallocatie, gekoppeld aan het verstrekken van 
goede informatie omtrent alternatieve aanwending van capaciteit, kan de gesig
naleerde gebreken in de besluitvorming enigszins beperken. Hierbij stuit men in 
de praktijk vaak op het feit, dat administraties niet zodanig zijn ingericht dat zij 
de goede informatie ('opportunity casts') verstrekken. 

Tot slot kan toerekening in vele gevallen worden opgevat als risicospreiding; on
beheersbare taktoren kunnen verspreid worden over de organisatie. Eventueel 
kan compensatie gezocht worden op posten die wel beheersbaar zijn. 
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5.6 Economische theorie en ontwerp van 'management control'-systemen: 
een samenvattend overzicht 

De mogelijke betekenis van de diverse besproken theorieën voor het ontwerp 
van 'management control'-systemen kan als volgt schematisch worden weerge
geven (zie figuur 5.5): 

r Economische theorie: Keuzevraagstukken in het ontwerp-
proces, waaraan de theorie een bij-
drage kan leveren: 

Neo-klassiek - vraagstukken van 'make or buy'; 
- keuzevraagstukken in voort-

brengingssystemen en bestu-
ringssystemen ('opportunity 
costs'-begrip). 

Transactiekostentheorie - keuzevraagstukken rond de in-
richting van een intern markt-
plein, met name de vraag of ge-
dwongen winkelnering al dan 
niet moet worden gehandhaafd; 

- vraagstukken rond externe ver-
zelfstandiging; 

- vraagstukken rond uitbesteding. 

i Theorie van de principaal en de - vraagstukken rond een doelma-
agent tige inrichting van (verticale) 

managementcontracten; 
- vraagstukken rond een doelma-

tige inrichting van contracten op 

I 

een (interne) markt. 

Figuur 5.5: de betekenis van economische theorieën voor het ontwerp van 'management 

control'-systemen 
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In het volgende hoofdstuk zullen bovenstaande inzichten worden benut bij de 
economische belichting van keuzevraagstukken in de herontwerpprocessen, zo
als die in de gevalstudies beschreven zijn. 
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6 Economische belichting van heront
werpprocessen van 'management 
control' -systemen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de keuzevraagstukken in de (her)ontwerpprocessen van 
'management control'-systemen belicht vanuit de economische theorie, zoals 
die in hoofdstuk 5 is behandeld. Dit hoofdstuk wordt als volgt opgebouwd. Door 
afleiding en vergelijking van de besluitvormingspatronen in de gevalstudies 
worden de belangrijkste keuzevraagstukken geïdentificeerd (6.2). Vervolgens 
worden deze keuzevraagstukken vanuit de economische theorie belicht, waarbij 
achtereenvolgens het neo-klassieke perspectief (6.3), het perspectief van de 
transactiekostentheorie (6.4) en het perspectief van de theorie van de principaal 
en de agent (6.5) wordt gekozen. In 6.6. worden de economische afwegingen 
tussen inrichtingstypen samengevat. 

6.2 Besluitvormingspatronen in de herontwerpprocessen: een vergelijking 

Besluitvormingspatroon RUL. 
Allereerst het besluitvormingspatroon voor de facilitaire activiteiten bij de 
Rijksuniversiteit Leiden (zie figuur 6.1 ). 

Uit figuur 6.1 blijkt, dat in de uitgangssituatie sprake is van een sterk bureaucra
tisch ambtelijk 'management control'-systeem met veel invloed van de SvdU. 
De belangrijkste (onderling samenhangende) keuzes die de overgang van het 
éne naar het andere systeem bewerkstelligen, hebben betrekking op: 

1. de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond fa
cilitaire diensten. Wordt de operationele besturing van facilitaire dienstver
lening decentraal (bij Faculteiten/Overige Diensten) of centraal in een af
zonderlijke organisatorische eenh.eid ondergebracht?; 

2. het aantal in te richten productgroepen in geval van centralisatie; 
3. de inrichting van een 'management control'-systeem voor facilitaire dien

sten, waarbij diverse inrichtingstypen worden overwogen; 
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Ambtelijke organisatie met relatief 
sterke hiërarchie 

Centralisatie met interne 
contracteersystemen en contractmanagment 

Figuur 6.1: besluitvormingspatroon in het herontwerpproces bij de RUL 

4. de inrichting van een 'management control'-systeem binnen een in te rich
ten Facilitair Bedrijf; 

5. de inrichting van 'management control'-systemen voor organisatorische 
eenheden, die zich vooral richten op de universitaire bevolking. 

Uiteindelijk worden de volgende keuzes gemaakt: 

1. centralisatie van de operationele besturing van facilitaire dienstverlening. 
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Dit betekent overigens niet, dat de uitvoering van alle facilitaire activiteiten 
wordt geconcentreerd. De keuze voor centralisatie impliceert, dat beslissin
gen over verwerving en inzet van middelen voor facilitaire activiteiten bij 
de RUL tot de verantwoordelijkheid van één directeur zullen behoren. 
Hierbij worden hem of haar in meer of mindere mate bevoegdheidsbeper
kingen opgelegd door het CvB. De aard en omvang van deze beperkingen 
waren ten tijde van de gevalstudie nog niet vastgesteld. 



2. inrichting van een zevental productgroepen, waardoor het aantal manage
ment-lagen wordt beperkt; 

3. het 'management control'-systeem voor facilitaire activiteiten wordt gedo
mineerd door de interne markt (vrije winkelnering); 

4. inrichting van resultaatverantwoordelijke eenheden binnen een Universitair 
Facilitair Bedrijf; 

5. systemen van contractmanagement voor organisatorische eenheden die 
zich richten op de universitaire bevolking. 

Besluitvormingspatroon DSM/BV /PL. 
Het besluitvormingspatroon voor de facilitaire activiteiten bij DSM/BV IPL kan 
als volgt worden geschetst (zie figuur 6.2): 

Combinatie van centrale en decentrale 
besturing van facilitaire dienstverlening: 

geen gerichte 'management control' 

Centralisatie van de operationele 
besturing en externe verzelfstandiging 

van de uitvoering 

Figuur 6.2: besluitvormingspatroon in het herontwerpproces bij DSM/BV IPL 
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In de uitgangssituatie worden de facilitaire activiteiten bij DSM zowel centraal 
als decentraal (in 'plants' of op locaties) operationeel bestuurd. Er is weinig sa
menhang in de besturing. Keuzes hebben in hoofdzaak betrekking op: 

1. de vraag in welke mate de operationele besturing van facilitaire activiteiten 
moet worden gedecentraliseerd in 'business-units' of gecentraliseerd in 
een 'service unit'; 

2. de 'make or buy'-vraag: moet de uitvoering van de facilitaire diensten 
plaatsvinden in tot het concern behorende eenheden ('service unit(s)' dan 
wel 'business units') of moet zij bij derden plaatsvinden? 

Bovenstaande keuzevraagstukken worden opgelost tegen de achtergrond van 
een DSM-'management control'-systeem voor ondersteunende diensten in het 
algemeen. Het betreft hier een intern contracteersysteem (zie appendix voor 
een beschrijving). In beginsel is er geen gedwongen winkelnering. De facto 
wordt echter zo veel mogelijk intern gecontracteerd. 

Uiteindelijk worden de volgende keuzes gemaakt: 

1. centralisatie van de operationele besturing van facilitaire activiteiten bij 
ITB. De operationele besturing omvat taken als verkennen bij mogelijke uit
voeringscentra, het maken van afspraken met mogelijke uitvoeringscentra 
en regelende activiteiten. De uitvoering neemt ITB (op een enkele uitzonde
ring, zoals de brandweer, na) niet in eigen hand. In feite concentreert zich 
bij ITB de vraag naar facilitaire diensten. DSM hoopt op deze wijze schaal
voordelen bij inkoop te realiseren. Klanten vervullen ten opzichte van ITB 
tevens een managementrol en een eigenaar-aandeelhoudersrol; 

2. externe verzelfstandiging van de uitvoering van facilitaire diensten. Hoewel 
binnen DSM oorspronkelijk werd gekozen voor volledige uitbesteding van 
de uitvoering, leidden sociale overwegingen ertoe dat BV IPL (oorspronke
lijk verbonden met DSM) op besluit van de Raad van Bestuur tot 'key sup
plier' wordt gekozen. 

Binnen BV Facilitair Bedrijf IPL wordt vervolgens gekozen voor de inrichting van 
een aantal productgroepen met resultaatverantwoordelijkheid (vergelijk de ca
sus RUL). BV IPL verstrekt een afnamegarantie aan ASB in relatie tot arbeid. 
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Besluitvormingspatroon CABNSN. 
Het patroon voor de technische activiteiten bij CABNSN kan als volgt worden 
weergegeven (zie figuur 6.3): 

Decentralisatie van 
onderhoudsactMtelten; 

interne contracteersystemen 

Centralisatie van onderhoudsactiviteiten 
'eigendom' van capaciteit blijft bij 

interne klanten van onderhoudsdiensten 

Figuur 6.3: besluitvormingspatroon in het herontwerpproces bij CABNSN 

In de uitgangssituatie ligt de prikkel om onderhoudsactiviteiten in gang te zetten 
bij de streekvervoerbedrijven. Zij .kunnen besluiten om de onderhoudsactivitei
ten binnen hun eigen 'business unit' uit te voeren, of onderhoud in te kopen 
(contractuele verhouding) bij de .centrale divisie Techniek. Er is dus in feite 
sprake van decentralisatie en deconcentratie van onderhoudsactiviteiten, waar
bij ook de beslissing tot 'make or (internal) buy' is gedecentraliseerd. 
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De keuzes hebben in hoofdzaak betrekking op: 

1. de vraag, of de operationele besturing van onderhoudsactiviteiten moet 
worden gecentraliseerd in een afzonderlijke divisie dan wel moet worden 
gedecentraliseerd in de streekvervoerbedrijven. In geval van centralisatie 
moet al het door de leiding van streekvervoerbedrijven gewenste onder
houd worden ingekocht bij de centrale divisie. Formeel is er overigens 
geen gedwongen winkelnering; de facto wel; 

2. de vraag, hoe in geval van concentratie het product van de centrale divisie 
Techniek moet worden gedefinieerd. Is er sprake van levering van capaci
teit of is er sprake van levering van een onderhoudsdienst? In het eerste 
geval ontstaat een zogenoemd Facilitair Bedrijf, dat het 'eigendom' van 
buscapaciteit heeft. Dit Bedrijf stelt buscapaciteit naar behoefte ter beschik
king tegen een bepaald tarief. 

Er worden door het adviesteam de volgende keuzes gemaakt: 

1. centralisatie van de operationele besturing van ondersteunende activitei
ten. Het 'management control'-systeem rond ondersteunende technische 
diensten zal volledig blijven berusten op een stelsel van interne contracte
ring; 

2. een productdefinitie, waarbij sprake is van de levering van onderhouds
diensten en niet van levering van capaciteit. 

Belangrijke categorieën van vraagstellingen. 
Bovenstaande besluitvormingspatronen laten zien, dat het herontwerp van 'ma
nagement control'-systemen gepaard gaat met herontwerp van het voortbren
gingssysteem en complementaire besturingssystemen. 
Uit een nadere analyse en vergelijking van de besluitvormingspatronen blijken 
de volgende belangrijke categorieën van vraagstukken: 

a. Vraagstukken rond de (de)centralisatie en (de)concentratie van facilitaire 
activiteiten; 

b. Vraagstukken rond de inrichting van de organisatiestructuur; 
c. Vraagstukken rond de inrichting van het 'management control' -systeem ten 

opzichte van en binnen facilitaire eenheden; 
d. Vraagstukken rond 'eigendom' en productdefinities. 
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Genoemde categorieën zullen eerst vanuit een neo-klassiek perspectief econo
misch worden belicht (6.3). Daarna volgt een belichting vanuit de transactiekos
tentheorie (6.4) en de theorie van de principaal en de agent (6.5). 

6.3 De neo-klassieke theorie en de herontwerpprocessen in de gevalstudies 

Hoewel de neo-klassieke theorie een bedrijf beschouwt als een productiefunctie 
met één beslisser, is de neo-klassieke redenering met 'opportunity costs' als 
centraal begrip ook van toepassing op bestuurlijk-organisatorische vraagstuk
ken. 
Behalve op voortbrengingssystemen kan het neo-klassieke gedachtengoed im
mers ook worden toegepast op besturingssystemen en in het bijzonder op het 
hart daarvan: informatiesystemen (hoofdstuk 3). Deze systemen kunnen op zich
zelf worden opgevat als een productiefunctie, met informatie als product. 

Vraagstukken rond de {de)centra/isatie en (de)concentratie van facilitaire activi
teiten. 
Centralisatie van de operationele besturing van facilitaire- en ondersteunende 
activiteiten maakt het mogelijk de verwerving en inzet van economisch gebon
den capaciteit (zoals mensen en apparatuur) te koppelen aan de vraag die in de 
organisatie als geheel wordt uitgeoefend. Op deze wijzetMMII.,'economies of 
scala' worden gerealiseerd: de vraag van diverse interne:affmmers kan worden 
geaggregeerd zodat een optimale capaciteitsbenutting is gewaarborgd. Indien 
centralisatie gepaard gaat met concentratie, kunnen bovendien efficiencyvoor
delen in de voortbrenging worden gerealiseerd. Dece~ie en deconcentra
tie maken het daarentegen mogelijk de ondersteunend$ activiteiten naar om
vang, kwaliteit, plaats en tijd volledig af te stemmen op de wensen van de 
gebruiker. Anders gezegd: decentralisatie en deconcentratie maken het mogelijk 
om 'economies of scope' te behalen, vooral resulterend in hogere opbrengsten 
via een meer doeltreffende beïnvloeding van primaire processen. De vraag naar 
de economische rechtvaardiging van de mate van centralisatie i# in dit verband 
dus een afweging tussen 'economies of scale' en 'economfes of scope'. 
Naarmate de noodzaak tot tijdige en/of plaatsgebonden specifieke dienstverle
ning minder wordt, worden de 'opportunity costs' van centralisatie relatief lager 
('economies of scale' overtreffen dan 'economies of scope'). Omgekeerd, naar
mate specifieke eisen over aard, omvang en tijdigheid van dienstverlening meer 
kritisch zijn voor de doeltreffendheid van primaire processen, worden de 'op
portunity costs' van centralisatie relatief hoog. Vanuit een economisch gezichts
punt zal dan gekozen worden voor decentralisatie. 
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De dienstverlening in de onderzochte gevallen kenmerkt zich in zijn algemeen
heid als relatief gestandaardiseerd en planbaar. Verwacht mag worden, dat de 
'economies of scale' de doorslag geven en dat de operationele besturing van de 
activiteiten wordt gecentraliseerd. Voorzover de dienstverlening is uitbesteed, 
kan verwacht worden dat centralisatie van de inkoop van diensten leidt tot 'eco
nomies of scale', tot uitdrukking komend in de gunstiger contractvoorwaarden 
als gevolg van 'maincontracting' met leveranciers (bijvoorbeeld kortingen). 
Analoog aan het bovenstaande kan worden verwacht, dat deze 'economies of 
scale' de 'economies of scope' van decentrale inkoop overtreffen. 
Indien de gemaakte keuzes in de gevalstudies worden bezien, blijkt dat inder
daad in sterke mate wordt gekozen voor concentratie en centralisatie. In de ca
sus DSM/IPL is sprake van centralisatie en concentratie van inkoopactiviteiten 
rond facilitaire dienstverlening bij ITB. In de casus CAB is sprake van centralisa
tie van de operationele besturing van het technisch onderhoud. In de casus RUL 
is sprake van centralisatie van de operationele besturing van facilitaire activitei
ten. In alle gevallen ligt de prikkel tot in gang zetten van activiteiten overigens 
bij de (interne) afnemers via een systeem van interne contractering.1 

Vraagstukken rond de inrichting van de organisatiestructuur en de inrichting 
van 'management control'-systemen. 
De inrichting van een organisatiestructuur en het daaruit resulterende patroon 
van delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden is direct verbonden 
met de noodzaak tot het inrichten van verticale of horizontale informatiekana
len. De inrichting van informatiesystemen behoort tot het wezen van 'manage
ment control'-systemen. De neo-klassieke theorie kan op keuzevraagstukken in 
het informatiesysteem worden toegepast. 
De neo-klassieke gedachtengang vraagt aandacht voor de relatieve informatie
kosten, behorend bij alternatieve inrichtingstypen van 'management control'
systemen. Deze kosten moeten in samenhang met de relatieve invloed op effi
ciency en effectiviteit in het voortbrengingssysteem worden bezien. Tot 
informatiekosten rekenen we in dit verband: 
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kosten van 'ex ante' informatieuitwisseling tussen actoren (in een verken
nende fase en een fase, waarin de afspraken worden gemaakt); 
kosten van tussentijdse informatieuitwisseling over noodzakelijke aanpass
ingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden; 
kosten van informatieuitwiseling bij de uitvoering als gevolg van de nood
zakelijke afstemming van het handelen van actoren (bijvoorbeeld kosten 
van facturering, voorraadregistraties en dergelijke). 



Tot de informatiekosten behoren zeker geen kosten die met motiverende activi
teiten of met activiteiten ter bestrijding van gedragsrisico's in verband staan. 
Het neo-klassieke gedachtengoed houdt immers geen rekening met motivatie
problemen en belangentegenstellingen. 
Bij de afweging tussen inrichtingstypen van 'management control'-systemen zal 
het informatiekostenbegrip in de betekenis van 'opportunity casts' moeten wor
den gehanteerd. Ter illustratie kan de keuze voor de inrichting van een geregu
leerde interne markt met gedwongen winkelnering dienen. Inrichting van een 
gereguleerde interne markt kan leiden tot een verbetering in de efficiency en ef
fectiviteit van het voortbrengingssysteem van de leverende eenheid. De con
tractpartners bevinden zich immers aan de bron van de noodzakelijke informa
tie. Zij zijn de direct betrokkenen. Tegelijkertijd ontstaat er een alternatieve 
aanwendingsrichting voor bestaande verticale informatiekanalen. Het topma
nagement kan de aandacht bijvoorbeeld meer richten op strategische vraag
stukken, met mogelijke lange termijnvoordelen. Anderzijds kan kostenstijging 
optreden als gevolg van toenemende uitwisseling van informatie tussen interne 
contractpartijjen over leveringsvoorwaarden, facturering en dergeiUke. Deze in
formatiekosten staan uiteraard in relatie tot het aantal contractpartjjen. 
In algemene zin kunnen bovenstaande neo-klassieke afwegingen worden ver
bonden met de systeemtheoretische ontwerpbenadering van Galbraith 
(1973;1977). In hoofdstuk 4 werd reeds geduid op de 'opportunity costs' van het 
achterwege laten van maatregelen bij toenemende onzekerheid en complexiteit 
in en om het voortbrengingssysteem. Uiteraard kan elke door Galbraith ge
noemde maatregel in relatie worden gebracht met het 'opportunity costs'-be
grip. 

Wanneer het bovenstaande wordt geconfronteerd met de gevalstudies, dan valt 
op dat vooral in het ontwerpproces bij de casus RUL gepoogd wordt op infor
matiekosten te besparen. Er wordt in relatie tot het Universitair Facilitair Bedrijf 
immers bewust gekozen voor beperking van het aantal zware 'management'
lagen, waardoor de noodzaak tot informatieproductie wordt verkleind. In de ca
sus DSM/IPL lijkt daarentegen sprake te zijn van relatief hoge informatiekosten 
in de relatie ITB-IPL en interne gebruikers van facilitaire dienstverlening. 
Geconstateerd kan worden, dat bij DSM/IPL vooral is gepoogd om de kosten in 
het voortbrengingssysteeem (inclusief inkoopkosten} te minimaliseren. 
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Vraagstukken rond 'eigendom' en productdefinities. 
Een specifiek vraagstuk doet zich voor in de gevalstudie VSN/CAB: de vraag 
welke interne partij het 'eigendom' van de bussen heeft: de streekvervoerbedrij
ven of de divisie Techniek? In het laatste geval stelt de divisie Techniek onder 
bepaalde contractvoorwaarden buscapaciteit ter beschikking aan streekvervoer
bedrijven. In het eerste geval levert zij onderhoudsdiensten. De eigendoms
vraag heeft dus directe relatie met de productdefinitie. Beschikbaarstelling van 
buscapaciteit kan (en zal in dit geval) impliceren, dat onderhoudsactiviteiten vol
ledig onder verantwoordelijkheid van de manager van de 'service unit' worden 
uitgevoerd. Onderhoud wordt dan niet meer als afzonderlijke dienst aangebo
den en geprijsd. De verdeling van het economisch capaciteitsrisico tussen de 

'service unit' en de 'business units' moet voorts blijken uit de contractvoorwaar
den. 
Dit vraagstuk kan vanuit een neo-klassiek perspectief worden bezien. De over
dracht van het 'eigendom' naar de divisie Techniek kan zinvol zijn, omdat de ca
paciteit door het 'facilitair bedrijf' in meer dan één aanwendingsrichting kan 
worden ingezet. Bussen kunnen voor andere doeleinden en ten behoeve van ex
terne klanten worden benut. Dit verkleint de omvang van mogelijke leegloop
verliezen. De tarifiëring wordt zodanig vastgesteld, dat in de afnemende eenhe
den (streekvervoerbedrijven) sprake is van variabilisering van kosten. Dat maakt 
het voor de organisatie als geheel mogelijk de rentabiliteit van activiteiten (bij 
streekvervoerbedrijven) te scheiden van het capaciteitsrisico. 2 

6.4 De transactiekostentheorie en de herontwerpprocessen in de gevalstudies 

Williamson (1979) beargumenteert, dat variaties in de kritische dimensies van 
transacties (zie hoofdstuk 5) invloed hebben op zowel de relatieve kostenconse
quenties van interne productie versus externe aankoop (een afweging in het 
voortbrengingssysteem) als op het relatieve niveau van de transactiekosten 

(een afweging in het besturingssysteem). Bij de afweging 'make or buy' zullen 

dus beide groepen van economische consequenties moeten worden be
schouwd (Williamson, 1979, p. 254). In feite zoekt Williamson in relatie tot de af
weging in het voortbrengingssysteem aansluiting bij de neo-klassieke gedach

tengang. 
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In deze studie beperken de afwegingen zich niet tot 'make or buy', maar worden 
diverse alternatieve inrichtingstypen van 'management control' afgewogen in 
de context van voortbrengingssystemen en complementaire besturingssyste
men. Hierboven werden voor de belangrijkste vraagstellingen in de herontwerp
processen reeds neo-klassieke overwegingen gegeven. Daarom richten we ons 
in deze paragraaf vooral op toepassing van het transactiekostenbegrip op de 
genoemde vraagstellingen. Transactiekosten staan vooral in relatie tot transac
tiespecifieke investeringen die omschakelingskasten voor contractpartijen kun
nen creëren. Hoge omschakelingskasten leiden tot afhankelijkheid van de con
tractpartij en daarmee tot kwetsbaarheid voor opportunisme (Nooteboom, 1994, 
p. 49 e.v.). Overigens maakt niet alleen de partij, die investeert in specifieke pro
ductiemiddelen, zich afhankelijk. Ook de afnemende contractpartij zal hoge kos
ten moeten maken om een alternatieve leverancier te vinden, die een vergelijk
baar product tegen vergelijkbare kosten kan leveren. In het vervolg van dit 
hoofdstuk zullen we spreken van instituutskasten in plaats van transactiekosten, 
daarmee het transactiekostenbegrip in bovenvermelde zin nadrukkelijk koppe
lend aan het instituut markt. Ten opzichte van het in 5.4.2. gedefinieerde trans
actiekostenbegrip is sprake van een verenging; dit ter afbakening van het agent
schapskasten begrip. 
In hoofdstuk 5 werd beargumenteerd, dat transactiekosten in bovenbedoelde 
zin een rol gaan spelen, indien de keus tussen gedwongen winkelnering en vrije 
winkelnering in het geding is. Het gaat hierbij in feite om de keus tussen een bu
reaucratisch mechanisme en marktwerking in het horizontale 'management 
control' -systeem. 

Omdat in de gevalstudie RUL diverse inrichtingsalternatieven van 'management 
control'-systemen expliciet zijn geformuleerd, onderzoeken we op de eerste 
plaats in hoeverre het instituutskostenbegrip daar (impliciet) een rol heeft ge
speeld bij de afweging tussen a:tternatieven. De daar genoemde alternatieven 
worden allereerst weer kort samengevat (zie figuur 6.4): 
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A. Handhaving van de positie in het BvdU, waarbij zowel diensten aan 
het 8vdU als aan andere universitaire eenheden zullen worden gele-
verd. Eindverantwoordelijke is de SvdU. 

B. Interne verzelfstandiging. 
1. Toepassing van contractmanagement tussen het CvB en de lei-

ding van de verschillende diensten; 
2. Samenvoeging van de verschillende diensten in één of meer facil-

taire bedrijven die op basis van interne contracten diensten leve-
ren aan de verschillende universitaire eenheden. 

c. Externe verzelfstandiging. 

D. Uitbesteding, 

Figuur 6.4: inrichtingsalternatieven voor 'management control'-systemen in de casus 

RUL 

De keus tussen een bureaucratisch mechanisme en marktwerking blijkt slechts 
impliciet in de alternatieven te zijn verwerkt. Zij manifesteert zich binnen alter
natief 82.3 Het is op zijn minst opmerkelijk dat een dergelijke essentiële over
gang zich niet tussen twee genoemde inrichtingsalternatieven manifesteert. Met 
andere woorden: het is opmerkelijk, dat interne contraetaring met gedwongen 
winkelnering niet expliciet wordt onderscheiden van interne contraetaring met 
vrije winkelnering, al dan niet in combinatie met inmenging van het topma
nagement. De overgang van alternatief 81 naar alternatief 82 houdt in de geval
studie een tweetal fundamentele veranderingen in, die in ontwerpprocessen uit 
elkaar kunnen worden gelegd. Deze zijn: 

de overgang van voortbrengingssystemen als object van 'management 
control' voor het topmanagement naar transacties als object van 'manage
ment control' voor het topmanagement; 
de overgang van een bureaucratisch mechanisme naar marktwerking. 

De laatste overgang is alleen mogelijk, indien voor transacties als objecten van 
'management control' wordt gekozen. 
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Het expliciet uiteenleggen van bovenstaande overgangen leidt ertoe, dat aan de 
in hoofdstuk 4 afgeleide inrichtingsalternatieven er één kan worden toege
voegd: interne contraetaring met gedwongen winkelnering. Hierbij wordt wel 
gekozen voor transacties als objecten van 'management control', maar niet voor 
marktwerking. Symbolisch kan dit inrichtingstype als volgt worden weergege
ven (zie figuur 6.5): 

Leiding facilitaire 
eenheld 

Topmanagement 

•, .. 
'• .. 
'• .. 
'• .. •, .. •, ., ., ., .. 

Leiding organisatorische 
eenheid 

geldstroom 

goederen/dienstenstroom 

Topmanagment in diverse 
mogelijke rollen 

Figuur 6.5: interne contracteersystemen met gedwongen winkelnering 

Hoewel er dus geen bewuste afweging is gemaakt tussen gedwongen winkelne
ring en (gematigde vormen van) vrije winkelnering, spoort de principe-keuze 
voor vrije winkelnering wel met de transactiekostentheorie. Immers, de mate 
van transactiespecificiteit van de activa bij de interne facilitaire eenheden is in 
het algemeen gering. De (potentiële) omschakelingskasten voor de interne vra
ger (en daarmee voor de organisatie als geheel) in geval van externe aankoop 
van facilitaire diensten zijn dus ook gering, waardoor weinig nadelen van op
portunisme zijn te verwachten. Ook aan een andere voorwaarde voor een effec
tieve benutting van de voordelen van marktwerking is voldaan. Het betreft hier 
de noodzaak om tot centralisatie van de operationele besturing van de facilitaire 
activiteiten over te gaan; interne concurrentie tussen eenheden binnen de uni
versiteit moet zoveel mogelijk worden vermeden, omdat dat ten koste gaat van 
'economies of scale'. 
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De oprichting van een Universitair Facilitair Bedrjf is derhalve voorwaarde voor 
een effectief gebruik van marktwerking. De keuze voor een dergelijke centralisa
tie wordt inderdaad gemaakt. Aanvullende, nader door de ontwerper te onder
zoeken voorwaarden voor een effectieve benutting van marktwerking zijn: 

1. De aanwezigheid van voldoende potentiële concurrenten en voldoende po
tentiële afnemers van het facilitair bedrijf. 

2. Vergelijkbaarheid met de situatie bij potentiële concurrenten. Bij het analy
seren van de markt is het van belang te bedenken, dat het voorgestelde fa
cilitaire bedrijf in bepaalde opzichten niet goed vergelijkbaar is met poten
tiële concurrenten. Zo draagt het facilitaire bedrijf op dit moment geen 
huisvestingslasten en is geen BTW verschuldigd. 

Is aan voorwaarden 1 en 2 niet voldaan, dan wordt de markt een 'schaap in 
wolfskleren' en kan beter worden gekozen voor systemen van interne contracta
ring onder handhaving van de gedwongen winkelnering (bijvoorbeeld aange
vuld met systemen van 'target casting'; vergelijk de extern getoetste tarieven bij 
DSM ten opzichte van ITB). Over voorwaarde 1 bestond bij de ontwerper ten 
tijde van de gevalstudie nog niet voldoende duidelijkheid. Indien aan alle voor
waarden voor effectieve marktwerking is voldaan, is het heel wel mogelijk, dat 
op lange termijn volledige uitbesteding economisch gerechtvaardigd is. 
Immers, gegeven het standaardkarakter van de meeste facilitaire diensten kan 
een concentratie van het aanbod op de markt leiden tot 'economies of scale', 
die in de prijs kunnen worden verrekend. Vanuit een transactiekostentheore
tisch perspectief is het dan ook opmerkelijk, dat de ontwerper in de casus RUL 
niet uitvoeriger stilstaat bij het alternatief van volledige uitbesteding (D) en het 
iets minder vergaande alternatief van externe verzelfstandiging (C). De reden 
voor het niet kiezen van deze alternatieven blijkt bij navraag vooral te liggen in 
de arbeidscontractuele sfeer. In geval de werknemers in dienst komen van het 
nieuwe bedrijf verliezen zij de ambtelijke status. Dit blijkt voor velen een te hoge 
prijs. Indien medewerkers in geval van externe verzelfstandiging niet in dienst 
treden van het nieuwe bedrijf zal hun arbeidskracht in alternatieve richting moe
ten worden aangewend. 
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Mogelijkheden daartoe zijn lang niet in voldoende mate voorhanden. Gegeven 
dit feit zouden de (korte termijn) 'opportunity costs' van externe verzelfstandi
ging wel erg hoog zijn. In geval van volledige uitbesteding geldt hetzelfde. 
In de gevalstudie DSM/BV IPL spelen werkgelegenheidsaspacten een belang
rijke rol bij de keuze voor externe verzelfstandiging. Hoewel in eerste instantie 
voor volledige uitbesteding wordt gekozen, leiden werkgelegenheidsaspacten 
ertoe dat BV IPL als 'key supplier' wordt aangewezen. 

Tijdelijke of gedeeltelijke beperking van vrije winkelnering. 
In alle gevalstudies is sprake van (tijdelijke) beperking van vrije winkelnering. 
Hieronder volgt een korte samenvatting: 

in de gevalstudie RUL is gekozen voor een overgangsperiode waarin nog 
sprake is van gedwongen winkelnering. Het valt gegeven de huidige reac
ties ook zeker niet uit te sluiten, dat voor sommige diensten uiteindelijk ook 
gedwongen winkelnering gehandhaafd zal blijven; 
in de gevalstudie DSM/BV IPL is weliswaar vrije winkelnering afgesproken, 
maar geldt een afnamegarantieperiode ten opzichte van BV IPL van drie 
jaar; 
een vergelijkbaar arrangement geldt bij VSN/CAB. Hier is weliswaar sprake 
van vrije winkelnering, maar gekoppeld aan lange termijncontracten. 
Daarmee zijn partijen in ieder geval enige tijd tot elkaar veroordeeld. 

In alle gevallen kan deze beperking van de vrije winkelnering in termen van 
Williamson (1985) worden getypeerd als 'trilateral governance'. Zij is immers 
vastgesteld en wordt begeleid door een hoger managementniveau. De redenen 
voor deze beperking zijn in de beschrijvingen van de gevalstudies vermeld. Zij 
hebben betrekking op sociale overwegingen en op het voorkomen van subopti
malisatie op de korte termijn, met name het onbenut laten van capaciteit. In de 
garantiepriode heeft de leverancier de tijd om tot een goede afstemming te ko
men van benodigde en beschikbare capaciteit. Aan het eind van deze periode 
mag worden verondersteld dat de interne leverancier voldoende veerkracht 
heeft opgebouwd om onder de tucht van de markt verder te opereren. 
In twee van de drie gevalstudies is er voorts ter matiging van de vrije winkelne
ring regelgeving van het topmanagement met betrekking tot tarieven en con
tractbepalingen. 
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Bij de RUL stelt het universiteitsbestuur vast dat de tarieven in de over
gangsperiode in ieder geval een dekking moeten bevatten voor zowel de 
personele als de materiële lasten van het UFB (in de huidige situatie wor
den overigens alleen de variabele materiële lasten aan afnemers in reke
ning gebracht). 

In de gevalstudie DSM/BV IPL moeten tussen de inkoper van facilitaire 
diensten (ITB) en haar interne klanten standaardtarieven worden gebruikt, 
getoetst aan externe maatstaven. Om een dergelijke toetsing mede moge
lijk te maken worden de facilitaire diensten in de uitvoeringsorganisatie 
(IPL) langs horizontale lijnen (productgroepen) georganiseerd. Op de markt 
wordt immers langs deze lijnen aangeboden. In de praktijk van alledag 
blijkt het overigens moeilijk om marktconforme tarieven in rekening te 
brengen, zoals blijkt uit een eerste proeve van een in 1993 ingestelde 
'Werkgroep Inrichting Administratieve Organisatie' bij BV IPL. Lang niet in 
alle gevallen kunnen concurrenten worden aangewezen die een vergelijk
baar standaardproduct aanbieden. Het begrip 'marktconform' kan dan 
hooguit betrekking hebben op het uitbrengen van een concurrerende 
offerte ('competitive bidding'). 

Nog een enkele opmerking over vrijheidsgraden in de winkelnering in de casus 
DSM/IPL. De vraag naar de mate van vrijheid in winkelnering speelt daar onder 
andere in relatie tot ITB en haar interne klanten. Indien 'economies of scale' in
derdaad aan de basis liggen van de concentratie van de inkoopactiviteiten bij 
ITB, ligt een verplichting voor interne klanten om inkoopcontracten met uitvoe
ringsorganisaties via ITB af te sluiten, voor de hand. Daarnaast wordt binnen 
DSM ook bespaard op informatiekosten, omdat in de organisatie nu één verant
woordelijke voor de inkoop van facilitaire diensten is aangewezen in plaats van 
vele. Beide overwegingen zijn neo-klassiek van oorsprong. De de facto handha
ving van gedwongen winkelnering wordt dus economisch vooral vanuit neo

klassiek perspectief gerechtvaardigd. Instituutskasten in transactiekostentheore
tische zin spelen hier geen rol van betekenis. Zoals reeds uiteen werd gezet, is 
dit vanuit transactiekostentheoretisch perspectief ook niet te verwachten. 

(Gemengde) specificiteit. 
Voor enkele facilitaire diensten geldt overigens wel een bepaalde mate van spe
cificiteit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huisvesting ('site specificity'). In deze 
situaties ligt vanuit een transactiekostentheoretisch perspectief handhaving van 
gedwongen winkelnering (op zijn minst beperking van de vrijheid van winkelne

ring) voor de hand. 
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6.5 De theorie van de principaal en de agent en herontwerpprocessen in de 
gevalstudies 

De theorie van de principaal en de agent plaatst mogelijke gedragsrisico's ('ad
verse selection' en 'moral hazard') in de schijnwerpers. Daarmee kan deze theo
rie licht werpen op vraagstukken rond de inrichting van 'management contror
systemen, in het bijzonder vraagstukken rond de precieze inrichting van 
'management control'-relaties. Het gaat hierbij zowel om 'control'-relaties tus
sen het topmanagement en het management van organisatorische eenheden, 
als tussen interne afnemers en interne leveranciers. Ook de in 6.2 genoemde 
vraagstukken rond 'eigendom' en productdefinities staan in verbinding met het 
'principal/agency'-vraagstuk. 

Vraagstukken rond de inrichting van 'management control'-relaties. 
In hoofdstuk 5 werd reeds geconstateerd, dat (zwak) bureaucratische regelkring
systemen en systemen van outputbekostiging kunnen worden getypeerd in ter
men van 'monitoring'/'bonding' en 'risk turnover'. Bovendien werd geconclu
deerd, dat een mogelijke keuze voor outputbekostiging (met bijbehorende 
risico-overdracht) open staat indien sprake is van routinebesturing, 'trial and er
ror'-besturing of professionele besturing. Er wordt dan een (impliciete) afwe
ging van 'agency costs' (agentschapskosten) gemaakt. In figuur 6.6 worden de 
diverse facilitaire diensten nog eens in de typologie van Hofstede geplaatst (zie 
figuur 6.6). 

Voorzover outputbekostigingssystemen verwacht mogen worden, is dat voor de 
genoemde diensten: grafische diensten, postdienst, audio-visuele diensten, in
formatiseringsdiensten, restauratieve diensten, groenvoorziening, energievoor
ziening en archivering. Hier kunnen eenduidige outputmaatstaven worden ge
definieerd. In het algemeen zal gelden, dat de ontwerper hier eerder een keus 
voor een outputbekostigingssysteem zal maken naarmate complexiteit en onze
kerheid in en om het voortbrengingssysteem van de eenheid toenemen. 
Weliswaar kunnen voor andere diensten ook surrogaat-outputmaatstaven wor
den gedefinieerd, maar deze maatstaven geven dan een minder objectieve en 
complete indicatie over de effectiviteit van de dienst, met alle mogelijke effecten 
in de sfeer van bedrogkosten van dien. Zo kunnen voor preventief onderhoud 
en schoonmaakonderhoud bijvoorbeeld 'onderhoudsbeurten' tot outputmaat
staf worden bestempeld. In feite is hier geen sprake meer van outputmaatsta
ven, maar van de benoeming van een geaggregeerd voortbrengingsproces. 
Deze maatstaven zeggen bijna niets over de mate van effectiviteit van de dienst
verlening. 
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Facilitaire diensten Besturingstype 

Grafische diensten 'trial and error'/'routine' 

Postdienst 'trial and error'/'routine' 

Audio-visuele diensten 'trial and error'/'routine'. Voor speci-
fieke projecten: professioneel 

I nformatiseringsdiensten 'trial and error'/'routine'. Voor speci-
fieke projecten: professioneel 

Restauratieve diensten 'trial and error'/'routine' 

Onderhoud gebouwen, installaties, subjectief voor preventief onder-
autobussen houd 'trial and error'/'routine' voor 

correctief onderhoud 

Groenvoorziening 'trial and error'/'routine' 

Schoonmaakonderhoud subjectief 

Energievoorziening routine 

Beveiliging/bewaking subjectief 

'Facility management' (=coördinatie) subjectief 

Archivering ('Records management') meestal specifieke projecten: profes-
sioneer 

Figuur 6.6: besturingstypen van facilitaire -en ondersteunende diensten 
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In de gevalstudies wordt in relatie tot facilitaire diensten nergens een expliciete 
keus gemaakt voor een systeem van outputbekostiging met het topmanage
ment als bekostiger. In alle gevallen is immers sprake van een principe-keuze 
voor een interne markt of voor een vorm van externe verzelfstandiging. 

Outputbekostiging op een interne markt. 
Binnen een principe-keuze voor een interne markt moeten contractrelaties tus
sen interne afnemers en interne leveranciers worden ingericht. Doeltreffende en 
doelmatige inrichting van dergelijke contractrelaties veronderstelt, dat gedrags
risico's zoveel mogelijk worden voorkomen of bestreden. De interne afnemer 
kan de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de activiteiten van de interne 
leverancier beïnvloeden. De keuze van de inrichting van de contractrelatie zal 
door een economisch handelend ontwerper dan ook moeten worden beoor
deeld op grond van economische consequenties die bij de interne afnemer op
treden. Het goedkoopste alternatief bezien vanuit de interne afnemer zal wor
den gekozen. Outputbekostiging benadert het principe van marktwerking het 
meest. Bovendien geldt, dat de 'risico-premie' voor onzekerheid in de omgeving 
van de interne leverancier relatief laag kan zijn. Omdat leverancier en afnemer 
in een organisatorisch verband opereren, kan de leverancier vaak tijdig en gron
dig op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen die zich bij de interne af
nemer (of in diens omgeving) voordoen. Deze vermindering van onzekerheid 
kan zich vertalen in de hoogte van de prijs. Outputbekostiging is binnen interne 
klant-leverancierverhoudingen in de genoemde besturingstypen van Hofstede 
(1981) dan ook sterk te overwegen. Het risico voor inefficiënte en ineffectieve 
dienstverlening ligt dan immers bij de interne leverancier, die het meest direct 
betrokken is bij de dienstverlening. 4 

Overigens heeft de inrichting van de contractrelaties in alle gevalstudies slechts 
beperkte aandacht gekregen van de ontwerper. Relatief de meeste aandacht is 
hieraan besteed bij BV IPL. De besluitvorming hierover is echter nog niet afge
rond. We geven hieronder enkele illustraties van agentschapstheoretische toe
passingen. Het alternatief 'bonding' kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het 
feit, dat de leverancier bereid is volgens bepaalde kwaliteitsstandaarden (bij
voorbeeld NEN-normen) te leveren. Het alternatief 'monitoring' kan betrekking 
hebben op het bewaken en meten van de uitvoering door de interne klant. Zo 
kan de klant de werkelijke inspanning van een schoonmaakdienst meten of de 
werkelijke tijdsbesteding aan een bepaald project registreren. Het zijn slechts 
enkele voorbeelden uit vele mogelijkheden. Het alternatief 'risk-turnover' heeft 
betrekking op het feit, dat een interne klant een vast bedrag betaalt per gele
verde outputeenheid, bijvoorbeeld een bepaalde standaardprijs per kopie (ca
sus DSM/BV IPL). 
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Outputbekostiging met het topmanagement als bekostiger. 
Outputbekostiging met het topmanagement als bekostiger kan een optie zijn bij 
alternatief B1 in de gevalstudie RUL. Zoals het alternatief B1 nu is geformuleerd, 
kan niet eenduidig een typering worden gegeven in termen van 'monitoring', 
'bonding' en 'risk turnover'. Immers, contractmanagement kan vele vormen 
aannemen, waarbij afhankelijk van de vorm sprake is van één of meer van de 
genoemde instrumenten. Contractmanagement bedient zich van management
contracten. Volgens Van Helden (1992, p. 204) is een managementcontract een 
samenhangend geheel van besturingsinstrumenten in een decentraal bestuurde 
organisatie. De essentialia van de managementfilosofie die aan het gebruik van 
managementcontracten ten grondslag ligt, vat Van Helden (1992) als volgt sa
men: 

het politieke bestuur (i.c. het College van Bestuur) stuurt op hoofdlijnen; 
het management van de organisatie-eenheden krijgt de beschikkingsmacht 
over een zo compleet mogeUjk managementinstrumentarium zoveel moge
lijk gericht op integrale procesbeheersing; 
het management van de organisatie-eenheden is resultaatverantwoorde
lijk; 

het management van de organisatie-eenheden verkrijgt 'autonomie in ruil 
voor verantwoording'; 
het management van de organisatie-eenheden verkrijgt de beschikking 
over een gedragscode, bijvoorbeeld over de condities waaronder een con
tract kan worden opengebroken. In feite betreft het hier een culturele com
ponent; 
er bestaat twijfel over de omvang van de behoefte aan prikkels die het ma
nagement moeten aansporen de contractueel vastgelegde afspraken zo 
goed mogelijk na te komen. De bezwaren lijken echter minder groot te zijn 
wanneer zij betrekking hebben op een organisatie-onderdeel dan op indivi
duele functionarissen. 

Het contract legt bij de Rijksuniversiteit Leiden afspraken vast tussen de SvdU 
en de leiding van het Facilitair Bedrijf. Met een dergelijk contract moeten ener
zijds de voordelen van decentralisatie worden gerealiseerd, terwijl anderzijds 
waarborgen moeten worden geschapen, dat de afzonderlijke organisatie-eenhe
den zoveel mogelijk opereren in overeenstemming met de belangen van de or
ganisatie als geheel (zie Van Helden, 1992, p. 205). Daarmee wordt een eventu
ele keuze voor contractmanagement zowel in het teken van coördinatie, 
motivatie als de bestrijding van gedragsrisico's geplaatst. 
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Uit de samenvatting van de essentialia van de management-filosofie kan wor
den afgeleid, dat relatieve nadruk zal liggen op de instrumenten 'monitoring' en 
/risk turnover'. Het instrument 'bonding', waarbij de vrijheidsgraden van de lei
ding van de eenheid worden beperkt, zal in relatief geringe mate voorkomen. 
Vastgesteld kan worden, dat in het herontwerpproces (nog) geen aandacht is 
besteed aan de inrichting van het contractmanagement. Toepassing van de 
theorie van de principaal en de agent maakt het de ontwerper mogelijk tot een 
aanscherping en detaillering te komen van alternatieven. Hieronder geven we 
enige mogelijke concretisering. Bij de overweging om in een bepaalde mate 
'bonding' toe te passen, kunnen voor de Rijksuniversiteit Leiden bijvoorbeeld 
één of meer van de volgende instrumenten worden ingevuld: 

de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich vooraf naar aard en/of om
vang nauwkeurig gespecificeerde diensten te verlenen; 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich om de gespecificeerde 
diensten op een bepaalde wijze uit te voeren (bijvoorbeeld al dan niet in ei
gen beheer; al dan niet geautomatiseerd); 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich om in een bepaalde fre
quentie te rapporteren over de dienstverlening en de werkmethoden; 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich om niet voorziene gelduit
gaven boven een bepaald bedrag ter goedkeuring aan het topmanagement 
voor te leggen ('ex ante'- goedkeuringsprocedures); 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich om niet te substitueren tus
sen budgetten voor bepaalde kostensoorten en/of kostenplaatsen; 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich om afwijkingen van het 
prestatieniveau die een bepaalde grens overschrijden aan het topmanage
ment voor te leggen; 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich algemene uitgangspunten 
van bijvoorbeeld administratieve en registratieve aard te eerbiedigen; 
de leiding van het facilitair bedrijf verplicht zich om in algemene zin binnen 
de grenzen van een vastgesteld budget te blijven. 

Bij de overweging om in een bepaalde mate 'monitoring' toe te passen, kunnen 
voor de Rijksuniversiteit Leiden bijvoorbeeld één of meer van de volgende ins
trumenten worden ingevuld: 

de SvdU richt een gedetailleerd informatiesysteem in, waarmee hij als het 
ware over de schouder van de leiding van het facilitair bedrijf meekijkt. In 
feite valt deze optie bij alternatief B1 direct af, omdat zij onlosmakelijk ver
bonden is met alternatief A; 
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de SvdU richt een registratie -en waarderingssysteem in met behulp waar
van leiding van het facilitair bedrijf periodiek verslag moet doen over de 
dienstverlening. De rapportage kan in de kern betrekking hebben op gere
aliseerde gelduitgaven, geldontvangsten, kosten en/of opbrengsten; 
de SvdU geeft van tijd tot tijd opdracht aan een accountant om een onder
zoek te doen naar de doelmatigheid van de activiteiten binnen het facilitair 
bedrijf; 

de SvdU geeft van tijd tot tijd opdracht tot 'collegiale visitaties' van het fa
cilitair bedrijf. 

Bij de overweging om in een bepaalde mate 'risico-overdracht/beloning' (op het 
niveau van de organisatorische eenheid) toe te passen, kunnen voor de 
Rijksuniversiteit Leiden bijvoorbeeld één of meer van de volgende instrumenten 
worden ingevuld: 

eventuele 'winsten' {zoals bezettingswinsten of efficiencywinsten) mag de 
eenheid 'verteren' naar eigen goeddunken {bijvoorbeeld in de vorm van 
meer middelen voor een flexibel beloningsbeleid of in het algemeen meer 
middelen voor nieuwe activiteiten); 
eventuele 'verliezen' moeten door het facilitair bedrijf zelf worden gedra
gen. 

Bovenstaande concrete invullingen zullen altijd gekoppeld zijn aan een be
paalde mate van 'monitoring', bijvoorbeeld in het verband van zwak bureaucra
tische 'management control-systemen. Een verdergaande vorm van 'risico
overdracht/beloning' die de noodzaak tot 'monitoring' aanmerkelijk vermindert, 
is bekostiging van de eenheid met een vast standaardbedrag per eenheid van 
output, zonder noemenswaardige aanvullende regelgeving (outputbekostiging). 
In het laatste geval is de mate van autonomie van de eenheid sterk gekoppeld 
aan risico-overdracht/beloning ('ex ante'). In de eerste twee gevallen wordt de 
mate van autonomie bepaald door 'ex post'- verantwoordelijkheidsstelling. In 
het laatste geval kan de 'black box' van de eenheid voor de SvdU gesloten blij
ven en beperkt 'ex post'- meting zich hooguit tot de output, in de eerste geval
len wordt de 'black box' (beperkt) geopend. 
De facto is in het herontwerpproces bij de RUL slechts in zeer beperkte mate ge
kozen voor het alternatief contractmanagement (B1 ). Contractmanagement 
wordt uitsluitend toegepast in relatie tot het universiteitsblad, het Universitair 
Sportcentrum en het Leids Academisch Kunstcentrum. De wijze waarop het 
contractmanagement wordt ingevuld was, zoals gezegd, ten tijde van de geval
studie nog niet geregeld. 
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Gegeven de ontwerpspecificaties van het voortbrengingssysteem kunnen en
kele agentschapstheoretische opmerkingen worden gemaakt over de economi
sche rechtvaardiging van bepaalde inrichtingskeuzen: 

Het universiteitsblad wordt vervaardigd in een beheersingssituatie die in 
termen van Hofstede (1981} kan worden getypeerd als 'trial and error'-con
trol, wellicht zelfs neigend naar 'routine control'. In principe is er dus een 
keuzemogelijkheid tussen een systeem van bekostiging van de output en 
een (zwak) bureaucratisch systeem. Omdat de aard van het voortbren
gingssysteem sterk afwijkt van de aard van de werking van primaire pro
cessen op een universiteit, kan een systeem van vergaande 'sturing op af
stand' met outputbekostiging economisch doelmatig zijn. Een ander 
argument pleit echter tegen een vergaande autonomie, namelijk het stu
dentgerichte karakter van het universiteitsblad. Het uitbrengen van een uni
versiteitsblad kan worden opgevat als 'core business'. (Zwakke) vormen 
van 1bonding' en 1monitoring' zijn dan noodzakelijk; 
Het Universitair Sportcentrum en het Leids Academisch Kunstcentrum kun
nen worden getypeerd als 'subjective control'. In dit geval is noch een 
(zwak) bureaucratisch regelkringsysteem, noch een systeem van outputbe
kostiging economisch gerechtvaardigd. De regelkring kan hoogstens ge
deeltelijk effectief worden toegepast. In feite verstrekt het universiteitsbe
stuur periodiek middelen voor de beschikbaarheid van deze faciliteiten. 
Daarbij kan de middelentoewijzing 'ex ante' worden gekoppeld aan afspra
ken over aard en werkwijze van specifieke activiteiten ('bonding'). 

Vraagstukken rond productdefiniëring. 
Het vraagstuk van de 'eigendom' en de productdefinitie bij de casus RUL kan 
vanuit een agentschapstheoretisch perspectief worden beschouwd. Aan de op
richting van een 'Facilitair Bedrijf' dat buscapaciteit ter beschikking stelt kan het 
voordeel verbonden zijn, dat een gedragsrisico dat de topleiding loopt ten op
zichte van de interne afnemers Cbusiness units') vermindert. Dit staat met name 
in verband met het feit, dat onderhoud niet meer als afzonderlijke dienst wordt 
geprijsd, terwijl het interne contracteersysteem op zichzelf gehandhaafd blijft. 
De afnemende managers komen dan niet in de verleiding om onderhoud ten 
onrechte uit te stellen, met alle mogelijke nadelige gevolgen voor de lange ter
mijn. 
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6.6 Economische afwegingen tussen inrichtingstypen: een samenvatting 

Uitgaande van de geformuleerde inrichtingstypen in hoofdstuk 3 kunnen de di
verse economische afwegingen als volgt worden geschematiseerd (zie figuur 
6.7): 

A B 
Sterk Zwak 

bureaucratisch bureaucratisch 

Afwegingen met instituutskasten 

Instituut hllrarchla 

Afwegingen met 
informatiekosten en 
agentschapskasten 

c 
Output-

bekostiging 

D 
lnteme 

contractering 
met gedwongen 

winkelnering 

E 
Interne 

contraetaring 
metvrije 

winkelnering 

Instituut markt 

Afwegingen met 
instituutskosten, informatie

kosten en agentschapskasten 

F 
Externe 

verzelfstandiging 

G 
Uitbesteding 

Figuur 6.7: inrichtingstypen voor 'management control'-systemen en economische 

afwegingen 

De alternatieven A (sterk bureacratisch 'management control'-systeem), B (zwak 
bureaucratisch 'management control'-systeem), C (outputbekostigingssysteem 
met het topmanagement als bekostiger) en D (interne contraetaring met ge
dwongen winkelnering) zijn alternatieven die in transactiekostentheoretische zin 
passen binnen het instituut 'hiërarchie' of 'unified governance'. Instituutskasten 
spelen bij de afweging tussen deze inrichtingstypen dan ook geen rol. De over
gang van het instituut 'hiërarchie' naar het instituut 'markt' vindt plaats bU alter
natief E.Bij een keus voor alternatief E moet de ontwerper nadrukkelijk rekening 
houden met instituutskasten van de markt. 
Bij de keuze tussen de alternatieven A tot en met D passen zowel afwegingen 
van informatiekosten als van agentschapskosten. De eerste groep van kosten 
staat in verband met de noodzaak van coördinatie sec, de tweede groep staat in 

relatie tot problemen van motivatie en belangentegenstellingen. 
Bij de alternatieven E, Fen G is in feite sprake van verschillende graden van 
marktwerking met een bijbehorende mate van overdracht van economisch ri
sico aan de leiding van de facilitaire eenheid. 
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Hier passen zowel agentschapstheoretische als transactiekostentheoretische af
wegingen. Ook informatiekosten spelen bij de afwegingen een rol. 

Nu de economische belichting van herontwerpprocessen is voltooid, kan in het 
laatste hoofdstuk (hoofdstuk 7) een bedrijfskundige reflectie van deze belichting 
plaatsvinden. 

Noten 

2 

3 

4 

In hoge uitzondering wordt de operationele besturing van de facilitaire activiteiten 

overgelaten aan managers van niet-facilitaire eenheden. Een voorbeeld vormt de 

activiteit milieuzorg in plants bij DSM. Deze activiteit is dermate verweven met het 

primaire proces van de plant, dat decentralisatie voor de hand ligt. 

Hierbij valt op dat het begrip 'facilitair bedrijf' in de casus VSN-CAB in afwijkende 

betekenis wordt gebruikt; het gaat hier om een bedrijf dat capaciteit ter beschikking 

stelt. In de overige gevallen is een facilitair bedrijf een eenheid die ondersteunende 

activiteiten regelt en/of uitvoert. 

Het is ook denkbaar, dat binnen alternatief 81 elementen van marktwerking actief 

zijn. Zie hoofdstuk 4 van dit proefschrift en par. 6.5. 

De beschikbaarheid van een informatievoorsprong en de prijsconsequenties daar

van kwam in vele gesprekken met controllers en managers naar voren, zowel bij 

DSM als bij gesprekken met de controller van het facilitair bedrijf van de ING-Bank. 

Met goede en tijdige informatie kan de leverancier de voortbrengingskosten verla

gen. 
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7 Bedrijfskundige reflectie op recon
structie en belichting van heront
werpprocessen 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 zijn in aansluiting op een reconstructie van herontwerpprocessen 
in de praktijk keuzes tussen inrichtingstypen van 'management control'-syste
men economisch belicht. In dit hoofdstuk komt de bedrijfskundige weerspiege
ling daarvan aan de orde. Nadat eerst enkele algemene bedrijfskundige conclu
sies zijn getrokken (7.2), wordt uit de economische belichting ontwerpkennis 
afgeleid over aard en volgorde van keuzevraagstukken in het herontwerpproces 
{7.3). Tevens worden de belangrijkste overwegingen voor verschillende keuzes 
geformuleerd en worden faktoren die op de keuzes van invloed zijn, geïdentifi
ceerd. In 7.4 wordt de bijdrage van de economische discipline voor (her)ont
werpprocessen vervolgens gerelativeerd ten opzichte van andere disciplines. In 
7.5 wordt beargumenteerd, dat inhoudelijke bedrijfskundige theorie kan ont
staan via toespitsing van economische theorievorming op specifieke bestuur
lijke vraagstellingen. Slotopmerkingen worden in 7.6 gemaakt. 

7.2 Bedrijfskundige gevolgtrekkingen uit de reconstructie en economische 
belichting van herontwerpprocessen: algemeen 

Uit deze studie kunnen een aantal algemene bedrijfskundige conclusies worden 
getrokken. Hieronder worden ze geformuleerd. 

1. Naast verticale (zwak) bureaucratische regelkringsystemen voor 'manage
ment control' kunnen horizontale 'management control'-systemen worden 
ingericht. De aandacht van het topmanagement richt zich daarbij op trans
acties (hoofdstuk 4). De werking van een horizontaal 'management con
trol'-systeem kan gebaseerd zijn op cybernetische besturingstheorie, maar 
ook gedeeltelijk op marktwerking. In het laatste geval neemt een markt de 
coördinerende en motiverende taak van het topmanagement gedeeltelijk 
over. 

187 



De werking van de cybernetische besturingstheorie op het niveau van 'ma
nagement control' is eerder ter discussie gesteld door onder andere 
Hofstede (1981). Hij beveelt voor een aantal besturingssituaties 'manage
ment control' op basis van een sociaal mechanisme aan (hoofdstuk 3). 

2. De indeling van Anthony in 'expense centers', 'profit centers' en 'invest
ment centers' blijkt onvoldoende verfijnd om diverse inrichtingstypen zoals 
interne contracteersystemen (met of zonder gedwongen winkelnering) en 
vormen van interne -en externe verzelfstandiging te positioneren. Deze 
constatering staat in direct verband met de conclusie onder 1. Indien prin
cipes van marktwerking nadrukkelijk in beschouwing worden genomen 
naast cybernetische besturingsprincipes, kunnen meer inrichtingstypen 
van 'management control'-systemen worden onderscheiden met bijbeho
rende verschillende rolpatronen voor het topmanagement (hoofdstuk 4). In 
7.3 worden de inrichtingstypen kort samengevat. 'Profit centers' of 'invest
ment centers' kunnen zowel gecombineerd worden met interne contrac
teersystemen met gedwongen winkelnering, als met interne contracteer
systemen systemen met (geclausuleerde) vrije winkelnering. Ook systemen 
van outputbekostiging met het topmanagement als bekostiger kunnen aan
sluiten bij de typering 'profit center'. 

3. "Management control"-systemen kunnen vanuit hun gerichtheid op het be
slissingsgedrag van managers een dynamisch proces in gang zetten met 
organisatiestructurele en strategische consequenties. 
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De relatief statische visie dat de organisatiestructuur altijd volgt op strate
gische keuzes ('structure fellows strategy') en dat de inrichting van 'ma

nagement control'-processen op haar beurt volgt op keuzes in de strategie 
en de organisatiestructuur, is niet te handhaven (hoofdstuk 1). Er is sprake 
van een wisselwerking. Zo kunnen interne contracteersystemen ertoe lei
den dat 'gebruikende' eenheden bepaalde facilitaire activiteiten zelf gaan 
verrichten als zij de interne aankoop te duur vinden. Dit kan een organisa
tiestructurele ontwikkeling naar decentralisatie in gang zetten. Indien geko
zen is voor vrije winkelnering, kan het systeem er in zijn uiterste conse
quenties toe leiden, dat de facilitaire activiteiten uiteindelijk volledig 
worden uitbesteed. Dit zal het geval zijn indien blijkt dat de facilitaire een
heid de concurrentie niet aankan. Het strategische gevolg is dan dat de or
ganisatie als geheel zich specialiseert. Anderzijds is het ook mogelijk dat de 
ondersteunende activiteiten een meer prominente plaats in de organisatie 
gaan innemen, indien de facilitaire eenheid de concurrentie op de markt 
goed blijkt aan te kunnen. Uiteraard kan het topmanagement deze ontwik
kelingen benvloeden door regelgeving rond interne contracteersystemen. 

4. Een systeemtheoretische extensie van het raamwerk van Anthony blijkt 
mogelijk. Het werk van Watsen & Baumler (1975) en de systeemtheoreti
sche ontwerpbenadering van Galbraith (1977) bieden daarvoor aankno
pingspunten. Hierbij is het werk van Watsen en Baumler te typeren als po
sitieve theorie. De systeemtheoretische ontwerpbenadering van Galbraith 
is naar haar aard normatief: zij geeft aanwijzingen voor het handelen (zie 
ook Donaldson, 1990, p. 375). Hoewel de systeemtheoretische extensie het 

mogelijk maakt om alle aangetroffen inrichtingstypen te positioneren, ver
klaart zij nog niet de keuze voor een bepaald alternatief. De in deze studie 
geraadpleegde economische discipline is bij uitstek geëquipeerd om keuze
processen te belichten. 

189 



In essentie kan deze studie worden opgevat als een poging tot synthese 
van het systeemtheoretisch denkmodel en de economische organisatie
theorie. Een dergelijke poging houdt integratie in van het relatief abstracte 
systeemdenken met het op het individu gerichte denken van de sociale we
tenschappen. Tot deze laatste groep behoort de economische discipline. 
We zullen deze integratieve benadering aanduiden als een economische 
systeembenadering. Een dergelijke benadering neemt, naast de uit de sys
teembenadering bekende factoren als complexiteit en onzekerheid in en 
om het voortbrengingssysteem, motivatieproblemen expliciet in beschou
wing. Systeemtheoretische benaderingen als die van Galbraith gaan er 
impliciet vanuit, dat actoren welwillend zijn om samen te werken ter 
realisatie van organisatiedoelen (vergelijk Donaldson, 1990). Motivatie
vraagstukken worden slechts marginaal aan de orde gesteld, laat staan dat 
mogelijke gedragsrisico's een plaats hebben in de analyse. Het laatste is 
wel het geval in moderne economische organisatietheorieën. Zij veronder
stellen mogelijke gedragsrisico's als 'moral hazard' en 'adverse selection', 
of algemener: opportunistisch gedrag. Economisch handelen bij de keuze 
tussen alternatieve inrichtingen van het 'management control'-systeem 
veronderstelt in de strekking van deze theorieën, dat gepoogd wordt om de 
negatieve effecten van gebrek aan motivatie en gedragsrisico's te minima
liseren. 

7.3 Ontwerpkennis voor toekomstige (her)ontwerpprocessen van 
'management control'-systemen voor ondersteunende activiteiten 

De resultaten van de reconstructie van de herontwerpprocessen en de economi
sche belichting kunnen bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van toekomstige 
(her)ontwerpprocessen. Ter formulering van het objectontwerp van het 'ma
nagement control'-systeem kunnen de volgende keuzevraagstukken met bijbe
horende alternatieven en oplossingen in het ontwerpproces aan de orde komen. 

190 



1. Welke problemen liggen aan de noodzaak tot (her}ontwerp ten grondslag? 

Uit de gevalstudies kan worden opgemaakt, dat aan het (her)ontwerp pro
blemen van cordinatie en motivatie ten grondslag liggen. De doelmatig
heid en/of doeltreffendheid van facilitaire activiteiten is als gevolg van deze 
problemen te gering. Ook kunnen vragen van overcapaciteit (of meer in het 
algemeen: vragen over de inrichting van het voortbrengingssysteem van 
facilitaire eenheden) aan het herontwerp van "management control"-syste
men ten grondslag liggen. In meer abstracte zin liggen meestal economi
sche motieven aan het herontwerp ten grondslag. 

2. Welke strategische, organisatie-structurele en sociale uitgangspunten leg
gen beperkingen op aan de ontwerper? 

De ontwerper zal zich ervan bewust moeten zijn, dat de organisatiestrate
gie beperkingen op legt aan de set van alternatieve "management con
trol"-systemen. Indien de organisatieleiding bijvoorbeeld voor een strate
gie heeft gekozen om zich volledig terug te trekken op de kernactiviteiten, 
ligt het niet voor de hand dat voor een intern contracteersysteem met ge
dwongen winkelnering wordt gekozen. Externe verzelfstandiging of volle
dige uitbesteding zijn meer consistent met een dergelijke beslissing. 
Ook organisatiestructurele uitgangspunten perken de ontwerpvrijheid in. 
Indien het topmanagement bewust kiest voor centralisatie van facilitaire 
activiteiten moet een geleidelijke ontwikkeling naar decentralisatie, die als 
gevolg van een intern contracteersysteem kan ontstaan, met aanvullende 
regelgeving worden voorkomen. 
Voorts kunnen sociale- en werkgelegenheidsaspacten de ontwerpvrijheid 
beperken. 

3. Welke inrichtingstypen van het ~~management control"-systeem kunnen 
worden overwogen? 

De inrichtingstypen zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. Hieronder 
worden de typen kort samengevat: 

sterk bureaucratische 'management control'-systemen; 
zwak bureaucratische 'management control'-systemen; 
outputbekostigingssystemen met het topmanagement als bekostiger; 
interne contracteersystemen met gedwongen winkelnering; 
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interne contracteersystemen met {geclausuleerde) vrije winkelnering; 
externe verzelfstandiging; 
volledige uitbesteding. 

Uit de gevalstudies blijkt, dat interne contracteersystemen altijd in een be
paalde combinatie met zwak bureaucratische regelkringsystemen {'respon
sibility accounting') worden ingericht. In geval van externe verzelfstandi
ging en uitbesteding is er in sterke mate respectievelijk volledig sprake van 
marktwerking. 

In meer fundamentele zin liggen aan de keuze voor een bepaald inrich
tingstype een drietal keuzes ten grondslag: 

de keus tussen voortbrengingssystemen en transacties als objecten 
van 'management control'; 
de keus tussen bureaucratische regelkringsystemen {'monitoring'/ 
'bonding') en outputbekostiging (risico-overdracht); 
de keus tussen het instituut markt en het instituut hiërarchie. Deze 
keus komt vooral tot uitdrukking in een keus voor vrije of voor ge
dwongen winkelnering. 

4. Welke keuzecriteria kunnen bij de fundamentele keuzes in het ontwerp
proces van een nmanagement control"-systeem worden betrokken? 
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Uitgaande van de reconstructie en de economische belichting spelen de 
volgende criteria een rol: 

a. complexiteit en omgevingsenzekerheid in en om het voortbrengings
systeem van de facilitaire eenheid; 

b. motivatie-aspecten en gedragsrisico's. 



5. Welke overwegingen kunnen bij keuzes in het ontwerpproces worden ge
maakt? 

De keus voor transacties als objecten van 'management contra/' 
Faktoren van invloed op deze keuze zijn complexiteit, onzekerheid in de 
omgeving en gedragsrisico's. 

complexiteit en onzekerheid in het voortbrengingssysteem van de facili
taire eenheid. 
De inrichting van horizontale 'management control'-systemen kan in de zin 
van Galbraith (1977) verticalebeheersings-en informatiesystemen ontlas
ten en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ondersteunende activi
teiten bevorderen (hoofdstuk 4), maar kan anderzijds leiden tot meer infor
matiekosten, bijvoorbeeld in de sfeer van (horizontaal) overleg over 
leveringsvoorwaarden en contractering. 
Van geval tot geval zal moeten worden afgewogen, of de voordelen van 
ontlasting van de verticale kanalen (minder bureaucratie) opwegen tegen 
de nadelen van de extra horizontale informatiekosten (overlegkosten). 
Rekening moet worden gehouden met effecten op de efficiency en effecti
viteit van het voortbrengingssysteem bij de leverende eenheid. Het bestaan 
van geautomatiseerde informatiesystemen als EDI kan de hoogte van diffe
rentiële kosten van horizontale 'management control'-systemen overigens 
aanmerkelijk beperken. 

gedragsrisico's. 
De inrichting van interne contracteersystemen omvat de inrichting van ho
rizontale 'management control'-relaties. Deze relaties brengen hun eigen 
gedragsrisico's mee. Deze risico's staan nadrukkelijk in relatie tot de wijze, 
waarop het 'management control'-systeem voor de afnemende eenheid is 
ingericht. Zo kan rigide toepassing van een (zwak) bureaucratisch systeem 
of sterke druk vanuit de afzetmarkt bij de interne afnemer leiden tot onder
consumptie van facilitaire diensten, waarvan de afnemer op korte termljn 
geen positieve effecten verwacht op het 'resultaat' van de eenheid. 
Verwacht kan bijvoorbeeld worden, dat de vraag naar (preventieve) onder
houdsdiensten aan het gebouw relatief {te) laag is vanwege de korte ter
mUn negatieve effecten op het budgetresultaat van de afnemer. Ook voor 
technisch onderhoud kunnen zich dergelijke effecten voordoen. Dergelijke 
gedragsrisico's kunnen worden bestreden door aanpassing van de pro
ductdefinities (hoofdstuk 6, par. 6.5). 
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Een andere mogelijkheid is aanpassing van contractvoorwaarden, bijvoor· 
beeld door de tegenprestatie volledig te koppelen aan de beschikbaarheid 
van capaciteit voor onderhoudsdiensten, onafhankelijk van het werkelijke 
gebruik. De verwachting kan worden geformuleerd, dat het risico van 'on· 
derconsumptie' toeneemt naarmate de dienstverlening minder rechtstreeks 
is gekoppeld aan het primaire proces van de afnemende eenheid (maar 
zich bijvoorbeeld volledig richt op het gebouw als productiemiddel). De r~ 
latie met (fysieke) 'opbrengsten' bij de afne111ende eenheid is dan immers 
geringer. De risico's van onderconsumptie staan tegenover risico's van 
overconsumptie in geval de dienstverlening voor de interne afnemer 'om 
niet' plaatsvindt. Deze risico's moeten worden tegengegaan door andere, 
verticale 'management control'·systemen. Inrichting van interne contrac
teersystemen komt vanuit het perspectief van gedragsrisico's dus vooral in 
aanmerking, indien het topmanagement van mening is dat er sprake is van 
'overconsumptie'. 
Het topmanagement loopt ook een risico met betrekking tot het gedrag van 
de interne leverancier (mogelijke bedrogkosten). Behalve via een goede in
richting van de contracten tussen interne afnemers en interne leverancier 
(zie onder keuzevraagstuk 6), kan het topmanagement deze gedragsrisico's 
bestrijden met aanvullende rollen ten opzichte van de interne leverancier. 
In hoofdstuk 4 werden de volgende mogelijke rollen benoemd: 

de rol van 'regelaar'/'supervisor' 
de rol van 'manager op afstand' 
de rol van 'afzetmarktregulator' 
de rol van 'vermogensverschaffer' 
de rol van 'eigenaar' 
de rol van 'aanbieder' 
de rol van 'klant' 

De keus tussen bureaucratische regelkringsystemen en outputbekosti
gingssystemen 
Ook op deze keus zijn beide genoemde factoren van invloed. 



complexiteit en omgevingsonzekerheid in en om het voortbrengingssys
teem van de facilitaire eenheid 
Hoe complexer het voortbrengingsproces, hoe meer reden voor het topma
nagement om te kiezen voor outputbekostiging. De kosten van het alterna
tief van 'ex post'-(kosten)informatievergaring en analyse worden dan im
mers relatief hoog (zie hoofdstuk 5) in verhouding tot de 'opbrengst': de 
verbetering van efficiency en effectiviteit van het voortbrengingssysteem. 
Een outputbekostigingssysteem, waarbij het topmanagement verder op 'af
stand' komt te staan, zal dat doel op doelmatiger wijze kunnen bereiken. 
Wel is aan een bekostigingssysteem een 'risicopremie'is verbonden. Deze 
premie moet aan de bekostigde worden verstrekt als buffer voor onvoor
ziene omstandigheden. Van complexiteit voor de organisatie kan ook 
sprake zijn, indien de voortbrengingsprocessen sterk afwijken van die van 
de 'core business' (bijvoorbeeld de uitgifte van het universiteitsblad in de 
casus RUL). 

gedragsrisico's 
Outputbekostiging kan voorts gepaard gaan met gedragsrisico's. Eco
nomisch gezien kunnen deze leiden tot bedrogkosten, die bijvoorbeeld het 
gevolg zijn van een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening 
(zie hoofdstuk 5). Bureaucratische systemen kennen evenwel ook hun ge
dragsrisico's. Er kunnen niet beoogde effecten optreden, omdat 'ex post'
informatieasymmetrie nooit volledig kan worden vermeden. Indien de re
denering van Hennart (1993) wordt gevolgd, zal er meestal een combinatie 
van een outputbekostigingssysteem en een (zwak) bureaucratisch systeem 
worden gekozen, omdat dit de kosten van 'management control' zal mini
maliseren (zie hoofdstuk 5). Dit kan bijvoorbeeld het naast elkaar bestaan 
van outputbekostiging en (cybernetische) systemen van kwaliteitswaarbor
ging -en contrOle economisch doelmatig maken. Bovendien vormt dit een 
verklaring voor de aanvulling van interne contracteersystemen met bureau
cratische regelkringsystemen. 

De keus tussen gedwongen winkelnering en vrije winkelnering 
Transactiekostentheoretische faktoren, van invloed op de vraag of gedwon
gen winkelnering al dan niet moet worden afgeschaft, zijn de volgende: 

de frequentie en het volume van transacties; 
het aantal marktpartijen; 
diverse vormen van 'asset specificity'. 
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Naarmate de frequentie en het volume van de transacties groter zijn, het 
aantal marktpartijen groter is en de "asset specificity' geringer is, komt af
schaffing van gedwongen winkelnering meer in aanmerking; de verwachte 
nadelen als gevolg van mogelijk opportunisme zijn dan laag tot verwaar
loosbaar. Hierbij is 'asset specificity' relatief een belangrijke factor. 

Naast transactiekostentheoretische overwegingen spelen strategische 
overwegingen een rol bij een besluit tot afschaffing van gedwongen win
kelnering. Zo kan een besluit tot afschaffing van gedwongen winkelnering 
een eerste stap zijn in de richting van terugtrekking op de 'core business'. 

Soms wordt ook de mogelijkheid voor het ontstaan van suboptimalisatie 
aangewezen als belangrijke overweging om de gedwongen winkelnering te 
handhaven. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als er overcapaci
teit bij de interne facilitaire eenheid ontstaat als gevolg van het feit dat de 
interne afnemers extern inkopen. Er is hier sprake van korte termijnoverwe
gingen.1 

Nadat de belangrijkste inrichtingskeuzen van het "management control"
systeem zijn gemaakt, moet meer in detail worden ingegaan op een aantal 
keuzevraagstukken. Dit geldt in het bijzonder, indien gekozen wordt voor 
een inrichtingstype waarbij transacties het belangrijkste object van 'ma
nagement control' zijn. In dat geval zal de ontwerper uitvoerig stil moeten 

staan bij het vraagstuk onder 6. Voorts zal een ontwerp moeten worden ge
maakt voor de inrichting van de (bedrijfseconomische) informatiefunctie 
(vraagstelling 7). 

6. Hoe moeten de verschillende horizontale 'management control'-relaties 
worden ingericht? 
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Het gaat hier met name om afspraken over te verrichten prestaties en te
genprestaties en over de wijze, waarop de nakoming van de afspraken 
wordt bevorderd. Het tegengaan van gedragsrisico's staat hierbij centraal. 
De wijze, waarop de dienstverlening wordt geprijsd, vormt een belangrijk 
element van de inrichting van horizontale 'control'-relaties. Vormen waarbij 
de interne afnemer de output bekostigt komen in aanmerking, indien de 
output meetbaar is. Dat is het geval in de besturingssituaties routinebe
sturing, 'trial and error'-besturing en professionele besturing. Out
putbekostiging legt het risico voor inefficiency en ineffectiviteit bij de in
terne leverancier en bespaart op kosten van 'bonding' en 'monitoring'. 
Efficiency en effectiviteit van de dienstverlening worden dan aan de bron 

bewaakt. 



Omdat voor de interne leverancier de toegankelijkheid van omgevingsin
formatie (onder andere uit het activiteitengebied van de afnemer) naar ver
wachting groter wordt naarmate het organisatorisch verband hechter is, zal 
bij interne contracteersystemen de 'risico-premie' voor onzekerheid in de 
omgeving relatief laag zijn. Dit maakt vormen van outputbekostiging voor 
de interne afnemers relatief goedkoop ten opzichte van systemen van 'mo
nitoring' en 'bonding'. 

7. Hoe moet de bedrijfseconomische informatiefunctie worden ingericht? 

Het gaat hier zowel om de organisatorische positionering van de adminis
tratieve functie als om de aard van de informatie die zij moet verstrekken. 
Zoals ook uit de gevalstudies bleek, is de vraag naar de mate van (de)cen
tralisatie en (de)concentratie van administratieve activiteiten nadrukkelijk 
aan de orde. Hier gelden dezelfde economische overwegingen als bij de fa
cilitaire diensten. Het gaat bovenal om een afweging tussen 'economies of 
scale' en 'economies of scope'. 

Behalve invloed op het procesontwerp heeft de reconstructie en economische 
belichting van de (her)ontwerpprocessen ook een reflectie op het ontwerp van 
het veranderingsproces: het realisatieontwerp. Zo hoeft een principe-keuze voor 
interne contracteersystemen met vrije winkelnering niet te betekenen, dat de 
gedwongen winkelnering direct wordt afgeschaft. Er zijn diverse redenen om te 
kiezen voor een overgangsperiode. 
In deze overgangsperiode kan bijvoorbeeld worden gekozen voor: 

handhaving van de gedwongen winkelnering, geheel of gedeeltelijk (bij
voorbeeld een bepaald percentage), om de interne leverancier in de gele
genheid te stellen eerst orde op zaken te stellen, voordat zij met de discipli
nerende werking van de markt wordt geconfronteerd; 

de vrije winkelnering te combineren met aanwijzing van een "key sup
plier"-schap van een interne leverancier en/of met 'lange termijn'-leve
ringscontracten; 

de vrije winkelnering te ondersteunen met een prijsbeleid van het topma
nagement (bijvoorbeeld een dubbele prijspolitiek). 
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7.4 Relativering van de bijdrage van de economische discipline voor 
bedrijfskundig ontwerp 

Economische rechtvaardiging van keuzen in het ontwerpproces geschiedt niet 
alleen door een meting van de verwachte middeleninzet bij het gebruik van 
"management control 11-systemen, maar vooral door de beredenering van de ef
fecten van de inzet van een dergelijk instrument op het gedrag van managers. 
Op hun beurt worden deze effecten mede bepaald door contingentiefaktoren in 
de organisatiecontext. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven (zie 
figuur 7.1 ): 

Alternatleve 
inrichtingskeuzes 

I Contingentiefactoren I 
effecten 

opgldrag 

I Economische I 
consequenties 

l 
inrichtingskeuze 

Figuur 7.1: economische rechtvaardiging van alternatieve inrichtingskeuzen van 

"management contra I" -systemen 

Dit doet de economisch-disciplinaire benadering wezenlijk verschillen van een 
direct op de systeemtheorie gebaseerde "contingentiebenadering 11

, die be
paalde keuzen rechtstreeks poogt te relateren aan condities in de organisatie
context. Schematisch kan deze benadering als volgt worden weergegeven (zie 
figuur 7.2): 

Contingentiefactoren 

Alternatieve 
inrichtingskeuzes 4------L--------. inrichtingskeuze 

Figuur 7.2: een contingentiebenadering van "management control" -systemen 
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De economisch-disciplinaire benadering is in lijn met de op de persoon gerichte 
gedragswetenschappelijke benadering (zie Vosselman 1990 voor een kort over
zicht). Gedragswetenschappelijk onderzoek heeft veel mogelijke niet beoogde, 
disfunctionele effecten van het gebruik van een op een regelkring gebaseerd 
'management control'-systeem aan het licht gebracht. Dergelijke disfunctionele 
effecten uiten zich in vormen van informatievertekening of in disfunctioneel ge
drag (zie Birnberg et al., 1983). Belangrijke bijdragen aan dit onderzoek zijn gele
verd door Hopwood (1973) en Otley (1978). Zij onderzochten met name de in
vloed van de evaluatiestijl op het gedrag van managers, daarbij onderscheid 
makend tussen een strakke 'budget constrained' stijl, een tamelijk flexibele 'pro
fit conscious' stijl en een 'non accounting'-stijl. Bij de laatstgenoemde stijl gaat 
het om een evaluatie, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van bedrijfsecono
mische informatie. Omdat de resultaten van hun onderzoek enigszins afwijkend 
waren, is vervolgens contingentie-onderzoek gedaan in een poging de afwij
kende onderzoeksresultaten te verklaren (onder andere Hirst, 1981; lmoisili, 
1989). 
Een belangrijk verschil met deze benadering en de in dit proefschrift verwoorde 
economische systeembenadering is, dat deze studie is gericht op het maken 
van afwegingen tussen alternatieve inrichtingen van het 'management control'
systeem, terwijl de genoemde gedragswetenschappelijke benadering zich 
vooral richt op beschrijving en verklaring rond het gebruik van een bureaucra
tisch 'management control'-systeem. Een ander belangrijk punt van verschil is, 
dat de geconstateerde disfunctionele effecten in het gedragswetenschappelijk 
onderzoek niet worden geweten aan gedragsrisico's en opportunisme (de endo
gene veronderstelling over het menselijk gedrag in de economische organisa
tietheorie), maar eerder aan bedreiging en stress (zie Argyris, 1990, voor een 
uiteenzetting van dit element van bedreiging). 

7.5 Naar een bedrijfskundige theorie van 'management control' 

In hoofdstuk 1 hebben we de claim gelegd, dat de economische belichting kan 
leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het (her)ontwerpproces. Deze 
claim leidt tot een begin van bedrijfskundige theorievorming. In feite is sprake 
van ondersteuning van een eerste fase in de regulatieve cyclus. Theorievorming 
vereist dat de regulatieve cyclus volledig wordt doorlopen en wordt gevolgd 
door een reflectieve cyclus. Reflectie op de toepassing van een regulatieve cy
clus in een concreet geval leidt tot input voor de regulatieve cyclus in een vol
gend geval. Van Aken (1994 a) geeft deze cyclus op basis van Van Eijnatten 
(1990) als volgt weer (zie figuur 7.3): 
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vaststellen 
ontwerpkennis 

Figuur 7.3: de reflectieve cyclus 

Selectie van de te 
bestuderen klasse 

van gevallen 

Gevalkeuze 

reflectie op 
resultaten 

Regulatieve 
cyclus 

Mede op economische theorievorming gebaseerde (her)ontwerpen zullen aller
eerst moeten worden geïmplementeerd in organisaties en daar tot werking 
moeten worden gebracht. Vervolgens zal het succes van het (her)ontwerp moe
ten worden gevalueerd binnen de context van de organisaties. Het succes van 
een herontwerp kan pas na enige tijd worden gemeten. Behalve van de kwaliteit 
van het ontwerp is het afhankelijk van een aantal (toevallige) taktoren in de or
ganisatiecontext. De resultaten van een dergelijke evaluatie kunnen vervolgens 
worden gebruikt in (her)ontwerpprocessen in andere organisaties. Zo kan via de 
"logica van het experimenteren" een bedrijfskundige theorie voor "manage
ment control 11 ontstaan met de economische discipline als één van de belang
rijke pijlers. 
Een dergelijk proces van bedrijfskundige theorievorming kan invloed uitoefenen 
op de theorievorming in de economische discipline. Toepassing van de regula
tieve en reflectieve cyclus kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot aanpassing 
van veronderstellingen omtrent het menselijk handelen. Overigens moet wor
den bedacht, dat in de gevalstudies van dit onderzoek in de desbetreffende or
ganisaties nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van het in de organisatie 
zelf vastgestelde ontwerp (zie hoofdstuk 5). In dit proefschrift werd dit ontwerp 
als basis genomen voor de economische belichting. 
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Het is daarom in de eerste plaats aan te bevelen om in toekomstig wetenschap
pelijk onderzoek het succes van deze waargenomen (her)ontwerpen te evalu
eren. Een dergelijk evaluatie-onderzoek hoeft zich niet te beperken tot de in dit 
proefschrift beschreven gevalstudies. Zoals uit hoofdstuk 1 reeds bleek, doen 
zich in andere organisaties vergelijkbare (her)ontwerpprocessen voor, die ook 
voor evaluatie in aanmerking komen. Een belangrijk aandachtspunt bij een der
gelijke wetenschappelijke evaluatie is, in hoeverre het objectontwerp daadwer
kelijk is geïmplementeerd. Een voorzichtige eerste indruk naar aanleiding van 
dit onderzoek is, dat papier in sommige opzichten geduldig is. Wordt af
schaffing van gedwongen winkelnering bijvoorbeeld daadwerkelijk geffectueerd 
of gaat het de facto om veel gematigder vormen van zogenaamde marktwer
king? Of sterker: gaat achter de mooie woorden en goede bedoelingen van de 
ontwerper van interne contracteersystemen niet een praktische invulling schuil, 
die niet veel verder gaat dan de traditionele (administratieve) systemen van 
doorbelasting? 
In de tweede plaats is het aan te bevelen om enkele ontwerpende gevalstudies 
te verrichten, waarin de resultaten van de reconstructie en belichting in dit 
proefschrift worden verwerkt. De stappen in het ontwerpproces met bijbeho
rende overwegingen kunnen worden gedaan in organisaties van verschillende 
aard, zoals ziekenhuizen, industriële organisaties en dienstverlenende organisa
ties. Bij het ontwerp kan dan rekening worden gehouden met de evaluatieresul
taten van de uitgevoerde gevalstudies. 
In de derde plaats kan worden aanbevolen om, geheel in lijn met de opvattin
gen van Theeuwes (1987), onderzoekers uit de economische disicpline en ove
rige gedragswetenschappelijke disciplines gezamenlijk onderzoek te laten ver
richten naar het ontwerp van "management control"-systemen. Dit kan leiden 
tot verscherpte en meer genuanceerde inzichten over het menselijk handelen, 
waarvan alle disicplines kunnen profiteren. 

7.6 Slotopmerkingen 

Tot besluit van dit proefschrift maken we nog enkele opmerkingen in relatie tot 
de contextfactoren, die in hoofdstuk 1 (par. 1.1) van deze studie werden be
schreven. Daar werd onder andere de verwachting geformuleerd, dat verwer
king van inzichten uit de economische discipline zou leiden tot verfijning van 
raamwerken voor de inrichting van 'management control'-systemen. Gegeven 
het verwoorde in hoofdstuk 4 en 7 blijkt deze verwachting inderdaad uit te ko
men. 
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De verfijning komt vooral tot uitdrukking in een explicitering van de inrichting 
van (interne) horizontale contracteersystemen, in combinatie met een rolaan
duiding voor het topmanagement. 'Transfer pricing' vormt slechts een element 
van de inrichting van interne contracteersystemen, zij het een zeer wezenlijk ele
ment. 
Een tweede opmerking staat in relatie tot de geldstroombenadering bij beslis
singsondersteuning. Het gebruik van marktwerking bij 'management control'
systemen leidt ertoe, dat er nieuwe grenzen in de oorspronkelijke organisatie 
ontstaan. Zo ziet de leiding van een facilitaire eenheid zich onder een regime 
van interne contracteersystemen met vrije winkelnering geconfronteerd met 
een nieuw marktplein. Zij zal de economische effecten van mogelijke maatrege
len in haar voortbrengingssysteem nu ook afmeten naar de geldstroomeffecten 
op dit marktplein (en uiteraard naar de geldstroomeffecten van andere (toeleve
rings)markten waarmee zij zich geconfronteerd ziet). Dit is geheel in overeen
stemming met de bedoelingen van een ontwerper van het 'management con
trol'-systeem, die het marktplein met behulp van economische criteria heeft 
ontworpen. Inrichting van het marktplein is het gevolg van 'economizing on 
bounded rationality'. De markt moet vervolgens de efficiency en de effectiviteit 
in het voortbrengingssysteem van de facilitaire eenheid 'disciplineren'. 

Tot besluit spreek ik de hoop uit, dat deze studie in algemene zin een bijdrage 
kan leveren aan een betere aansluiting in de praktijk tussen bedrijfseconomi
sche informatievoorziening en besturing. 
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Noot 
Het verschijsel 'suboptimalisatie' staat vooral in verbinding met de neo-klassieke 

economische theorie. Op basis van het neo-klassieke gedachtengoed kan worden 

verondersteld dat het topmanagement, bijvoorbeeld met behulp van lineaire pro

grammering, een optimale transfer prijs kan vaststellen waardoor suboptimalisatie 

wordt voorkomen. Ten onrechte wordt hierbij geen rekening gehouden met be

grensde rationaliteit van het topmanagement. Deze zal vooral optreden indien er 

sprake is van veel omgevingsonzekerheid en complexiteit. Juist indien deze ver

schijnselen optreden, kunnen interne contracteersystemen uitkomst bieden. 

Mogelijke nadelen als gevolg van opportunisme zijn vervolgens sterk bepalend 

voor het antwoord op de vraag, in hoeverre daarbij marktwerking kan worden toe

gepast. 
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Samenvatting 

In deze studie is het ontwerp van 'management control'-systemen belicht vanuit 
de economische (organisatie)theorie. Alternatieve inrichtingstypen van het 'ma
nagement control'-systeem zijn afgeleid, waarna economische afwegingen bij 
verschillende inrichtingstypen zijn gemaakt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
de afleiding van bedrijfskundige ontwerpkennis voor 'management control'-sys
temen. 

Uitgangspunt bij de afleiding van alternatieve inrichtingen is het raamwerk van 
Anthony (1988). Hij richt de 'management control'-functie in op basis van sys
teemtheoretische inzichten, daarbij gebruik makend van de cybernetische be
sturingstheorie. In het bijzonder concretiseert Anthony (1988) het 'management 
control'-systeem in vormen van 'responsibility accounting'. Organisatorische 
eenheden worden daarbij getypeerd als 'expense centers', 'profit centers' of 'in
vestment centers', die met behulp van (zwak) bureaucratische regelkringsyste
men door het topmanagement worden bestuurd. 

Op grond van een beschrijving van herontwerpprocessen van 'management 
control'-systemen wordt vastgesteld, dat het raamwerk van Anthony onvol
doende mogelijkheden biedt om alternatieve inrichtingskeuzes voor 'manage
ment control'-systemen te ordenen. :Daarom werd een extensie van het raam
werk noodzakelijk geacht. In elk val'll de gevalstudies is weliswaar sprake van de 
inrichting van 'responsibility centers', maar deze inrichting vormt in geen van 
de gevallen het meest essentiële ,ke;mmerk van het 'management control'-sys
teem. De ontwerpers blijken vooral een belangrijke plaats toe te kennen aan de 
inrichting van horizontale 'management control'-systemen, waarbij transacties 
tussen organisatorische eenheden objecten van 'management control' voor het 
topmanagement worden. De inrichting van horizontale 'management control'
systemen kan in meer of mindere mate gepaard gaan met marktwerking. 
Marktwerking neemt de disciplinerende functie van het topmanagement ter be
vordering van doelmatigheid en doeltreffendheid in het voortbrengingssysteem 
van de leverende eenheid (gedeeltelijk) over. Marktwerking gaat altijd gepaard 
met reële geldstromen tussen organisatorische eenheden. 
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Op grond van inzichten uit de gevalstudies is vastgesteld dat het topmanage
ment, gegeven de principe-keuzes voor transacties en marktwerking in de 'ma
nagement control'-functie, nog een aantal additionele rollen kan vervullen ten 
opzichte van de leverende eenheid. 

Op grond van het raamwerk van Anthony en de extensie daarvan met horizon
tale 'management control'-systemen en marktwerking zijn een aantal inrich
tingstypen voor 'management control'-systemen afgeleid. Naast twee bureacra

tische regelkringsystemen, waarbij de rollen van het topmanagement kunnen 
worden getypeerd als 'supervisor' en 'manager op afstand', zijn een vijftal alter
natieven met marktwerking afgeleid. Twee alternatieven hebben betrekking op 
systemen van interne contractering. Daarenboven worden externe verzelfstan

diging en uitbesteding onderscheiden. Een bijzonder geval van beheersing van 
transacties met elementen van marktwerking is outputbekostiging door het top
management. De afnemende eenheid ontvangt de produkten of diensten 'om 
niet', het topmanagement is de bekostiger. 

De inrichtingstypen zijn vervolgens belicht vanuit de economische discipline. 
Voorafgaand aan een belichting van inrichtingstypen van 'management con
trol'-systemen in enge zin, zijn vraagstukken van centralisatie en decentralisatie 
van de operationele besturing van voortbrengingssystemen belicht. Vastgesteld 

wordt, dat 'economies of scale' van centralisatie moeten worden afgewogen 
tegen 'economies of scope' van decentralisatie. Hoe minder kritisch effectivi
teitsdimensies van ondersteunende diensten worden, hoe meer centralisatie 
vanuit een neo-klassiek economisch perspectief in aanmerking komt. 
Een keus voor transacties als objecten van 'management control' zonder intro
ductie van marktwerking (gedwongen winkelnering) impliceert, uitgaande van 
bureaucratische regelkringsystemen, ontlasting van verticale informatiekanalen. 
Afgewogen zal moeten worden, of de voordelen van een dergelijke ontlasting 
opwegen tegen de nadelen van de extra horizontale informatiekosten. Tot de 

voor- en nadelen behoren nadrukkelijk ook de positieve of negatieve effecten op 
de doeltreffendheid en de doelmatigheid in het voortbrengingssysteem van de 
ondersteunende eenheid. Complexiteit en onzekerheid in en om het voortbren
_gingssysteem van de ondersteunende eenheid spelen bij deze afweging de 

hoofdrol. 
Vraagstukken rond de inrichting van het 'management control'-systeem voor 

ondersteunende diensten zijn vervolgens belicht vanuit de transactiekosten
theorie en het 'principal/agency'- raamwerk. 
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Vastgesteld wordt, dat de transactiekostentheorie bruikbare inzichten oplevert 
om de keus tussen gedwongen winkelnering, gereguleerde winkelnering en 
vrije winkelnering te rechtvaardigen. Transactie-specificiteit van produktiemid
delen speelt hierbij een belangrijke rol, naast factoren als frequentie en volume 
van transacties en onzekerheid/complexiteit. Hoe sterker de transactiespecifici
teit van productiemiddelen, hoe meer handhaving van gedwongen winkelnering 
vanuit transactiekostentheoretisch perspectief noodzakelijk wordt. De reden 
hiervoor is, dat nadelige effecten als gevolg van mogelijk opportunisme van 
marktpartijen kunnen ontstaan. In de gevalstudies blijkt transactiespecificiteit in 
zeer beperkte mate voor te komen: bij huisvesting ('site specificity') en bij de 
produktie van sommige onderdelen, die aan verschillende organisatorische 
eenheden worden geleverd en waarvoor specifieke kennis in huis is (zowel 
'learning by doing skills' als 'physical assets'). 
Het 'principal/agency'-raamwerk levert bruikbare inzichten op voor de inrichting 
van diverse 'management control'-relaties; zowel voor horizontale als verticale 
'management control'-relaties. Ter bestrijding van gedragsrisico's kunnen vor
men van 'bonding', 'monitoring' en risico-overdracht worden gekozen. Zo is de 
keuze tussen (zwak) bureaucratische verticale regelkringsystemen en outputbe
kostigingssystemen te typeren als een keus tussen 'monitoring' in een bepaalde 
combinatie met 'bonding' enerzijds en 'risk turnover' in een bepaalde combina
tie met 'bonding' en 'monitoring' anderzijds. Ook bij de inrichting van contract
relaties tussen interne afnemers en interne leveranciers heeft de ontwerper keu
zemogelijkheden. Een belangrijke vraag daarbij is, op welke wijze de 
tegenprestatie van de afnemer wordt vastgesteld. Mogelijkheden zijn onder an
dere een vaste prijs per eenheid output maal het aantal outputeenheden of de 
werkelijke kosten (op basis van nacalculatie). In het eerste geval is sprake van ri
sico-overdracht, in het tweede geval niet. Voorkoming en bestrijding van ge
dragsrisico's moet dan volledig plaatsvinden met de instrumenten 'monitoring' 
(bijvoorbeeld inspectie door de klant) en 'bonding'(bijvoorbeeld kwaliteitsproce
dures). Elk van de genoemde instrumenten vergt inzet van middelen. Risico
overdracht leidt niet alleen tot mogelijke bedrogkosten als gevolg van gedrags
risico's, maar ook tot risico-premies als gevolg van onzekerheid en complexiteit 
in het voortbrengingssysteem en haar omgeving. Ook 'monitoring' en 'bonding' 
leiden tot inzet van middelen en hebben hun eigen potentiële agentschapskos
ten. 

De doelmatigheid van de keus wordt sterk beïnvloed door de ontwerpspecifica
ties van het voortbrengingssysteem bij de interne leverancier. Naarmate com
plexiteit en onzekerheid in en om het voortbrengingssysteem van de interne 
leverancier groter worden, valt de keus eerder op systemen van output
bekostiging. Bovendien spelen strategische overwegingen een belangrijke rol. 
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De economische belichting wordt gevolgd door een bedrijfskundige reflectie, 
leidend tot ontwerpkennis voor de inrichting van 'management control'-syste
men. De belangrijkste afwegingen bij de keuze tussen inrichtingstypen zijn die 
tussen: 

verticale 'management control'-systemen en horizontale 'management 
control'-systemen. Vanuit economisch perspectief gaat het hier om een 
vergelijking van informatiekosten; 
het instituut markt en het instituut hiërarchie. Vanuit economisch perspec
tief gaat het hier om een vergelijking van instituutskosten; 
bureaucratische regelkringsystemen en risico-overdracht als element van 
marktwerking. Vanuit economisch perspectief gaat het hier om een verge
lijking van instituutskosten. 

Samengevat spelen de volgende factoren een rol bij de keuze tussen inrich
tingstypen van 'management control'-systemen: 
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ontwerpspecificaties van het voortbrengingssysteem; 
onzekerheid in en om het voortbrengingssysteem van de facilitaire eenheid; 

het aantal (interne en externe) marktpartijen; 
de frequentie en het volume van transacties; 

diverse vormen van 'asset specificity'; 
gedragsrisico's. 



Summary 

This study is on designing management control systems from an (organiza
tional) economie perspective. Alternative prototypes of management control 
systems are deducted and trade offs between prototypes are made. The study 
results in the tormulation of knowledge for the design of management control 
systems. 

Starting point is the Anthony framework (Anthony, 1988). In this framework, 
systems theory and cybernetics are at the heart of management control sys
tems design. In particular, Anthony focussas on the design of responsibility ac
counting systems. Organizational units take the form of expense centers, profit 
centers or investment centers. Management control processas between topma
nagement and management of the organizational unit are based on cybernetica! 
principles: planning, measurement, evaluation, reward, feedback and feedfor
ward. 
After having confronted the Anthony framework with the description of rede
sign processas of management control systems in three case studies it is con
cluded, that the frameworkis insufficient as a basis to orden the various alterna
tives of management controL The case studies were all on management control 
system design with regard to secondary processas in organizations (such as 
maintenance and facilities management). Therefore, an extension of the 
Anthony framework proved to be necessary. Although in each of the three case 
studies responsibility accounting systems were designed, the most essential 
part of the new management control systems for facility units proved to be 
transaction based (and nat transformation system based, as is the case in re
sponsibility accounting systems). This means, that to topmanagement the flows 
of goods and services between organizational units are the objects of manage
ment controL Given the choice for transaction based management control 
systems, topmanagement can decide to use a more or less weak farm of a mar
ket mechanism in coordinating and motivating unit management. So, to a cer
tain extent market based controlscan replace bureaueratic controls between 
topmanagement and unit management. In linking Galbraith systems design 
approach (Galbraith, 1973; 1977) to the functioning of bureaueratic mechanisms 
and market mechanisms, the Anthony framework was extended on a more 
theoretica! basis. 
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From the (e:xtension of) the Anthony framework and the descriptions in the case 
studies seven prototypes of management control systems are deducted. Two of 
them are bureaueratic based controls: strong and weak bureaucratie systems, 
the latter being forms of responsibility accounting. Four of them are transaction 
based; at three of them (output payment, internat contracting and external sel
ling of the organizational unit) market based controtscan be used in different 
combinations with bureaueratic based controls, one of them (outsourcing) is 
completely based on a market based control process. The degree to which bu
reaucratie based controts are used in addition to market based controts is a 
reflection of the roles topmanagement plays with respect to the dalivering unit. 
Topmanagement can play the following roles: 

regulator/supervisor; 
manager at a distance (for instanee using systems of responsibility 
accounting); 
market regulator; 
investor; 
owner; 
supplier of production means; 
customer of goods or services 

The degree to which bureaueratic based controts are used decreasas as the ra
les evaluate from management to ownership to supplierhood/customerhood. 

Next, the prototypes are enlightened from an economie perspective. Three per
spectives are chozen: a neoclassical perspective, an agency perspeelive and a 
transaction cast perspective. In doing so, three kinds of casts linked to the most 
fundamental trade offs in choosing between prototypes are identified: informa
tion costs, agency casts and institution casts. 
The choice between the prototypes will fully rest upon information casts under 
the assumptions that there are no conflicts of interests, no motivational pro
blems and that there is no risk of opportunism. Under these assumptions, cho
zing purely is a matter of economizing on bounded rationality. 
Agency costs (stemming from principal agency frameworks) are caused by me
asures to weaken contiiets of interests between the principal (for instanee top
management) and the agent (management of the organizational unit) and/or to 
fight the negative consequences of these conflicts. Possible measures are bon
ding, monitoring and risk turnover. 
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The choice between these measures (the measure with the lowest agency casts) 
depends upon contingency variables such as the design characteristics of the 
transformation system and the degree of uncertainty in the environment. Also 
residuallosses caused by ineffective measures or absence of measures can be a 
part of the agency casts. lt is concluded, that the principal agency framework is 
particularly applicable to questions regarding 'bonding' and 'monitoring' that 
are intrinsic in bureaueratic based controls and risk turnover which is intrinsic in 
market based controls. 
lnstitution casts (stemming from transaction casts theory) are casts connected 
with the institutions 'market' and 'hierarchy'. At markets, potential switching 
casts and therefore the risks of opportunism get higher as the asset specificity 
of the transactions increases. Also, risks of opportunistic behaviour increase as 
the number of exchanging parties decreases. So, asset specificity favours bu
reaucratie based controls (the hierarchic model). lt is concluded, that transaction 
casts theory is particularly applicable in questions regarding the degree to 
which units are autonorneus in buying ans selling from and toother parties. 

The economie enlightment is reflected in design knowledge for future manage
ment control systems design. To summarize, the following factors play an im
portant role in chozing between prototypes of management control: 

design characteristics of the transformation system; 
uncertainty and complexity; 
the number of exchanging parties; 
frequency and volume of transactions; 
degree of asset specificity; 
behaviour risks. 
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Bijlage 

De relatie met het herontwerp van 'management control'-systemen voor on
dersteunende diensten binnen DSM. 

Het herontwerp van 'management control'-systemen voor facilitaire activiteiten 
kan niet onafhankelijk van dat voor andere ondersteunende activiteiten binnen 
DSM worden beschouwd. Binnen DSM heeft een DSM-werkgroep 'contracting' 
systematieken ontwikkeld met behulp waarvan de contraetaring en afwikkeling 
van interne DSM-Ieveringen op een transparante en marktconforme wijze kun
nen worden geëffectueerd. De conclusies van de werkgroep zijn verwoord in 
een notitie d.d. 2 september 1993. In het vervolg wordt de systematiek bespro
ken. Zij wordt bij wijze van illustratie toegepast op de diensten die POCH 
(Physical Distribution Chemicals) binnen de divisie DCF (Divisie Chemieals and 
Fertilizers) levert. 

Centraal in de systematiek staat het 'service contract'. Een 'service-contract' is 
een schriftelijke overeenkomst tussen de serviceverlener en de opdrachtgever, 
waarin te leveren prestatie en tegenprestatie worden vastgelegd en waarin 
wordt aangegeven op welke wijze een correcte afwikkeling van het contract 
wordt bevorderd. De opdrachtgever kan zowel een 'plant'manager, iemand van 
de technische staf, als een 'business unit'- directeur zijn. Uitgangspunt is, dat 
zoveel mogelijk met de direct betrokkenen wordt gecontracteerd. Voorwaarde is 
slechts dat de opdrachtgever budgethouder is. Teneinde het aantal (potentiële) 
contractpartijen niet te groot te maken, wordt soms een pragmatische oplossing 
gekozen. Een voorbeeld is de dienstverlening van de IAD (Interne Accountants 
Dienst). De divisie-directeuren sluïten contracten met deze dienst, terwijl de 're
kening' (= de doorbelasting van kosten) naar de 'business unit'- directeuren 
wordt gezonden. 
De tegenprestatie wordt geformuleerd in termen van geld. Er is sprake van een 
intern factureringsysteem, waarbij echt geld geen rol speelt maar gewerkt 
wordt met 'Mickey Mouse money'. De leverende eenheid (bijvoorbeeld ITB) 
boekt de afgesproken (kosten)bedragen rechtstreeks ten laste van de desbe
treffende kostenplaats bij de afnemer. Omdat in deze situatie geen rekening 
wordt verstuurd, is controle van de betalingen moeilijk. Overwogen wordt om 
'tussenrekeningen' in te voeren. Daadwerkelijke doorbelasting naar de klant 
mag dan pas plaatsvinden, als de desbetreffende controller de bedragen heeft 
geverifieerd. 
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Het interne contracteringssysteem beperkt de 'management control'-taken van 
een hoger hiërarchisch niveau. Toch vindt via een koppeling met de budgette
ring ook bewaking 'op afstand' plaats door hogere leidinggevende niveau's. 
Hierbij kan zowel worden gedacht aan de lijn (BU en divisiemanagers), maar 
ook aan (staf)afdelingen die bijvoorbeeld aan de concerndirectie zijn toege
voegd. Zo heeft de afdeling Financiën en Economie een belangrijke bewakings
functie. 
De basis voor de invoering van het intern contracteringssysteem ligt bij 'DSM-
2000'. De Raad van Bestuur heeft de strategie en de grote lijnen uitgezet. 
De contraetaring heeft betrekking op ondersteunende en overkoepelende activi
teiten. 

Binnen DSM wordt een onderscheid gemaakt in: 

1. stafactiviteiten; 
2. variabele service-activiteiten; 
3. continue service-activiteiten. 

Elke hoofdgroep van activiteiten kan zowel op concernniveau als op divisie
niveau worden onderscheiden. 

Ad 1: Stafactiviteiten 
Stafactiviteiten zijn activiteiten die niet leiden tot een in individuele eenheden te 
splitsen en aan individuele afnemers toe te wijzen output. Het concernmanage
ment c.q. het divisiemanagement bepaalt de omvang van de beschikbare capa
citeit voor diverse stafactiviteiten. Aard -en omvang van de activiteiten (en daar
mee de middelentoewijzing) worden opnieuw vastgesteld met behulp van een 
'activiteiten waarde analyse'. Periodiek worden 'ex post' activiteiten-en/of uren
overzichten vervaardigd. Gegeven de kenmerken van de stafactiviteiten is het 
uitermate lastig goede verschillenanlyses te maken. Uiteraard wordt de leiding 
van de desbetreffende stafafdeling verantwoordelijk gesteld voor de efficiency 
en de effectiviteit van de activiteiten. Gegeven het ontbreken van een duidelijk 
aanwijsbare klant-leverancierrelatie is er geen sprake van een rechtstreekse ver
binding van prestatie en tegenprestatie. De diverse eenheden moeten de bedra
gen die in rekening worden gebracht gewoon accepteren. Zij worden belast 
voor stafactiviteiten op grond van (centraal vastgestelde) verdeelsleutels of 
heffingen. Soms echter vindt 'directe belastingheffing' niet plaats maar worden 
de kosten opgenomen in de tarieven van overige 'services'. Er is dan in feite 
sprake van indirecte belastingheffing. 
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Op het kostenbudget of de resultatenrekening van de eenheid worden heffingen 
voor stafactiviteiten als onbeïnvloedbaar beschouwd. Wel kunnen de diverse 
eenheden opmerkingen maken over aard en omvang van stafactiviteiten, bij
voorbeeld in besprekingen over budgetten van divisie-overheadkosten. 
Voorbeelden van stafactiviteiten binnen de divisie 'Chemicals and Fertilizers' 
zijn de divisieadministratie en het werk van de 'management development offi
cer'. Voorbeelden binnen POCH zijn het werk van werkgroepen en commissies, 
advisering over logistiek, veiligheid en milieu en periodieke poortcontroles, ver
voer 'gevaarlijke stoffen' voor de gehele locatie Noord. De individuele opdracht
gever is daarbij niet zichtbaar.De kosten van de stafactiviteiten binnen POCH zijn 
opgenomen in de overige POCH-tarieven. Derhalve worden zij niet in de vorm 
van een 'directe belasting' geheven. Dit wordt gerechtvaardigd door het relatief 
geringe aandeel van de stafactiviteiten (100-150.000 per jaar t.o.v. 6,5 miljoen). 
Voorbeelden van stafactiviteitèn ·op concernniveau is 'Public Relations'. 

Ad 2: Variabele service-activiteiten 
Variabele service-activiteiten zijn activiteiten die leiden tot aan individuele afne
mers toe te wijzen output. Indien de potentiële afnemers geen prikkel geven, 
vinden de activiteiten niet plaats. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sa
mengestelde service-activiteiten en enkelvoudige service-activiteiten. 

Samengestelde variabele service-activiteiten zijn complexer dan enkel
voudige service-activiteiten; zij zijn projectmatig van aard. In sommige gevallen 
kan niet op voorhand een duidelijke outputspecificatie worden gegeven (bij
voorbeeld een automatiseringsproject). In andere gevallen kan tevoren de out
put worden gedefinieerd (vergelijk de bouw van een huis). De capaciteit voor 
deze activiteiten vloeit voort uit het SMP (Strategisch Meerjaren Plan). 
Beïnvloeding van efficiency en effectiviteit van de diensten geschiedt door leve
rancier (opdrachtnemer) en afnemer (opdrachtgever). In termen van het 'ma
nagement control'-systeem lopen zij daarom een gedeeld risico. De efficiency 
wordt becijferd als het verschil tussen de globale begroting en de realisatie. De 
wijze van verdeling van het efficiencyresultaat tussen afnemer en leverancier 
kan van geval tot geval wisselen. In geval van samengestelde service-activitei
ten waarvan de output op voorhand niet eenduidig kan worden gedefinieerd 
vindt interne facturering plaats op grond van een nacalculatie waaraan een be
paald (tevoren overeengekomen) maximum is verbonden. In geval de output te
voren wel eenduidig kan worden gespecificeerd is er een keuze tussen interne 
facturering op grond van nacalculatie en interne facturering op grond van een 
tevoren overeengekomen vaste prijs. 

225 



Enkelvoudige service-activiteiten leiden tot standaard-diensten of tot niet ge
standaardiseerde diensten. Deze activiteiten worden in gang gezet met een be
paalde werkorder. Beïnvloeding van de efficiency vindt plaats door leverancier 
(opdrachtnemer) en afnemer (opdrachtgever). In geval sprake is van standaard
diensten wordt een tevoren overeengekomen vast bedrag in rekening gebracht. 
Het risico voorinefficiency ligt dan bij de leverancier. In geval er sprake is van 
niet-standaarddiensten kan interne facturering zowel op nacalculatorische basis 
als met op grond van een tevoren overeengekomen vaste prijs plaatsvinden. 
Het risico voor onderbezetting ligt bij de leverancier. Het bezettingsresultaat 
wordt becijferd als het verschil tussen planning en realisatie in uren, vermenig
vuldigd met een standaardprijs. 
Binnen de divisie Chemieals & Fertilizers worden voor variabele service-activi
teiten contracten afgesloten. Het betreft hier schriftelijke raamafspraken voor de 
periode van één kalenderjaar. Over het volume van de vraag naar diensten 
geeft de opdrachtgever per september van een bepaald jaar in het kader van 
een budgetteringssysteem indicaties af. Op zijn beurt verstrekt de service-verle
ner per septenber indicaties over de te hanteren tarieven aan potentiële op
drachtgevers. De opdrachtnemer (service-verlener) is verantwoordelijk voor een 
tijdige (mondelinge of schriftelijke) gereedmelding van diensten met de afge
sproken kwaliteit. Indien de opdrachtnemer de afgesproken kwaliteit niet kan le
veren moet hij de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen. De tarie
ven voor de variabele service-activiteiten worden vastgesteld door 
opdrachtnemer en opdrachtgever. De serviceverlener is volstrekt vrij om een 
deel van de activiteiten aan derden uit te besteden. Voorbeelden van variabele 
service-activiteiten bij de divisie Chemcals & Fertilizers (BU POCH) zijn: 

verzending van inkoop -en verkoopzendingen (gemeten in aantallen); 
wegingen met ingangscontrOles (gemeten in aantallen); 
produkthandling in de loods (gemeten in uren, tonnen); 
logistiek management voor projecten (gemeten in uren); 
regelmatige of incidentele kleinere opdrachten zoals kleinere 'contracting'
werkzaamheden 'procurement', incidenteel beheer tankcontainers voor 
HSC. 

Een voorbeeld van een eenheid binnen DSM die veel variabele service-activitei
ten verstrekt is ITB. Het management van ITB stelt de tarieven voor de diverse 
variabele services voor aan het Industrieterrein Beleid College. Dit beleidseci
lege bestaat onder andere uit directeuren van afnemende 'business units'. Zij 
stelt het beleid op lange termijn vast en bekrachtigt tevens de hoogte van de ta
rieven. 
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Ad 3: Continue service-activiteiten 
Een continue service-activiteit is in feite geen activiteit, maar beschikbaarheid 
van capaciteit. Indien beschikbare capaciteit direct aan een individuele afnemer 
kan worden toegewezen, is sprake van een individueel continue service-activi
teit. In dit geval bepaalt de interne afnemer periodiek of en zo ja voor welke ter
mijn (bijvoorbeeld drie maanden of een jaar) hij daadwerkelijk beslag willeggen 
op de beschikbare capaciteit. De tegenprestatie (de interne verrekening) is niet 
gekoppeld aan de daadwerkelijke afname van diensten, maar aan de voor de af
nemer middels een contract gereserveerde capaciteit voor de desbetreffende 
periode. Tijdens de contractperiode loopt de interne afnemer dus het risico dat 
hij de gecontracteerde diensten niet nodig heeft maar toch wordt belast. Ook 
loopt hij het risico van inefficinte en ineffectieve dienstverlening. Om efficiency 
en effectiviteit zoveel mogelijk te verzekeren moet hij duidelijke 'ex ante'- infor
matie aan de serviceverlener verstrekken over de aard en omvang van de ge
wenste dienstverlening. Op zijn beurt zal hij zelf behoefte hebben aan ex post 
informatie (activiteiten en/of urenoverzichten) van de serviceverlener. In geval 
van jaarcontracten accordeert opdrachtgever het af te nemen volume per 1 sep
tember en geeft de serviceverlener indicaties over het te hanteren tarief. Een 
voorbeeld van een continue individuele service-activiteit op concernniveau is 
een activiteit van de Juridische Afdeling. Voorbeelden van continue individuele 
service-activiteiten binnen de divisie Chemieals & Fertilizers zijn: 

opslag in de loods (gemeten in vierkante meters); 
wagons en containers in beheer bjj TBW 

Indien de beschikbare capaciteit niet direct naar individuele afnemers kan wor
den opgesplitst is sprake van een collectief continue service-activiteit. De capa
citeit is nu voortdurend beschikbaar>~r het collectief van de klanten. Een indi
viduele klant kan niet een bepaald ;p:d:eelte van de capaciteit reserveren. Wel 
kan op deze activiteiten door afzon:Gierl~rjke klanten een beroep worden gedaan. 
Een goed voorbeeld van een collectief continue service-activiteit op concernni
veau is de activiteit van de brandwe.er. Aard en omvang van de capaciteit voor 
de brandweerfunctie berusten op een oordeel van de gezamenlijke klanten 
(taakomschrijving) en een 'activiteiten waarde analyse'. Het belangrijkste ver
schil met stafactiviteiten is, dat aard en omvang van de capaciteit voor stafacti
viteiten niet door de gezamenlijke klanten, maar door het hiërarchisch hogere 
niveau worden vastgesteld. 
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De interne verrekening geschiedt met behulp van tarieven en verdeelsleutels 
waar de klant geen invloed op kan uitoefenen. De tarieven worden vastgesteld 
in toezichthoudende colleges waar individuele klanten deel van uit kunnen ma
ken. Voor de brandweer vindt doorberekening bijvoorbeeld plaats naar rato van 
risicoklasse en oppervlakte. In deze colleges kunnen klanten ook de zin en onzin 
van de voor de activiteiten beschikbare capaciteit ter discussie stellen. De dien
sten worden altijd verricht voor meer dan één 'business unit'. Overigens voor
zien opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar (zonodig) van 'ex ante' en 'ex 
post'-informatie. Zo vertsrekt de serviceverlener per september een indicatie 
over het in rekening te brengen bedrag. Bij de bepaling van de verdeelsleutels 
spelen ex post gegevens (activiteiten en/of urenoverzichten) soms een belang
rijke rol. Voor PCHO is de enige collectief continue service activiteit: losse in
gangscontróles zonder wegingen. 
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Stellingen. 

1. Voor de ontwerper van een 'management control'-systeem kun
nen principes van marktwerking een doelmatig alternatief zîîn 
voor bureaucratische principes (hoofdstuk 4 en 5 van dit proef
schrift; gebaseerd op OuchL 1979). 

2. De keus voor principes van marktwerking in een 'management 
control'-systeem vooronderstelt een keus voor transacties als 
objecten van 'man;;Jgement control' (hoofdstuk 4 van dit proef
schrift). 

3. De transactiekostentheorie kan een keuze tussen het al dan niet 
handhaven van gedwongen winkelnering belichten (hoofdstuk 5 
van dit proefschrift). 

4" De keus voor 'management control'-systemen kan economisch 
worden gerechtvaardigd door een vergelijking van informatie
kosten, agentschapskasten en instituutskasten (hoofdstuk 6 van 
dit proefschrift). 

5. De visie, dat 'management control'-systemen ontworpen dienen 
te worden binnen een vooraf gekozen strategie en binnen een 
vastgestelde organisatiestructuur, miskent de dynamiek van 
deze systemen (hoofdstuk 7 van dit proefschrift). 

6. Het expliciet rekening houden met principes van marktwerking 
leidt tot een nuancering van het door Anthony ( 1988) gemaakte 
onderscheid tussen 'expense centers', 'profit centers' en 'invest
ment centers' (Anthony, 1988; hoofdstuk 7 van dit proefschrift). 



7. De regel. dat leraren uit het voortgezet onderwijs gedurende de 
laatste twee maanden voor de promotiedatum in aanmerking ko
men voor betaald buitengewoon verlof (zie de Volkskrant, 8 
maart 1995), getuigt van een gebrek aan inzicht in het verloop 
van het proces dat leidt tot een promotie. 

8. De sturende kracht van visitatierondes in het wetenschappelijk 
onderwijs neemt af. naarmate meer nadruk ligt op openbaarma
king van het oordeel over de relatieve kwaliteit van de opleidin
gen. 

9. Het onderwijs in 'management accounting' neemt in kwaliteit toe 
indien minder nadruk wordt gelegd op toepassing van verfijnde 
technieken ten gunste van het ontwerp en gebruik van 'manage
ment accounting'-systemen in een organisatorische context. 

10. Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve 
uitvoering van contracten. De ironie van conuactering is. dat het 
vertrouwen erdoor kan verminderen (gebaseerd op Granovetter. 
1985). 

11. Uit de uitslag van de verkiezingen van de Provinciale Staten op 8 
maart 1995 kan de veronderstelling worden afgeleid, dat vele 
kiezers gemakkelijke herkenbaarheid van politieke uitspraken 
prefereren boven nuances. 




