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Paragraaf 1: Inleiding

Non-profitorganisaties zijn opgericht vanuit een bepaalde sociale en
maatschappelijke achtergrond, waarbij de meer ide~le doelstellingen
centraal stean. Tot voor kort was het niet passend om aan de kosten in
deze organisaties een belangrijk gewicht toe te kennen, omdat zowat
"iedereen" het er over eens was dat deze doelstellingen in een verzor-
gingsstaat uitgevoerd moesten worden. Dit alles heeft er echter wel toe
bijgedragen dat de door deze organisaties gespendeerde bedragen tot
schrikbarende hoogte zijn gestegen. Nu er een tijd is aangebroken waarin
het economisch allemaal wat minder florissant gaat, staan deze organisa-
ties onder een toenemende druk: ook zij kunnen niet aan de diverse
bezuinigingen ontkomen. Er is dus sprake van een toenemend kostenbewust-
zijn in dergelijke organisaties, wsardoor begrippen als effectiviteit en
efficiency ook hier van belang worden. Alvorens na te gaan hoe een betere
kostenbeheersing tot stand kan komen, is het nodig om vast te stellen wat
nu eigenlijk deze organisaties onderscheidt van de profitorganisaties,
aangezien daar de kosten van oudsher wel een belangrijke rol spelen.

In deze bijdrage zal dan ook een vergelijking tussen beide organisaties
gemaakt worden. Daarbij gaat de aandacht uit naar de verschillen tussen
beide soorten organisaties zoals die in de literatuur naar voren komen.
Daarbij zal de aandacht voornamelijk bedrijfseconomisch van aard zijn en
zullen enige kritische kanttekeningen bij de diverse standpunten gemaakt
worden.

Allereerst zullen een aantal definities gegeven worden om zo na te gaan
wat nu precies onder een non-profitorganisatie moet worden verstaan. Een
non-profitorganisatie is:
- een organisatie van wie het hoofddoel iets anders is dan het maken van

winst (Anthony 8~ Welsch, 1)
- een (niet-ondernemende) huishouding die ten behoeve van de samenleving

of delen daarvan, werkzaam is op religieus, sociaal, cultureel of
maatschappelijk gebied, in de ruimste zin van het woord genomen; dearin
specifieke (vask ideële) doelstellingen nastreeft en daarvoor de
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economische middelen ter beschikking heeft verkregen of voortdurend
verkrijgt (Van der Ree en Letzer, 2)

- een uitvoerende organisatie zonder winstoogmerk, die wordt gefinancierd
met gelden bijeengebracht door leden, afnemers, schenkers en~of de col-
lectieve middelen en die een particulier, althans priveatrechtelijk
karakter bezit (Kempen en Kips, 3, die liever de term organisaties
zonder winststreven gebruiken)

- een verzameling van bedrijven die niet gericht zijn op het verdienen van
geld door het vervullen van functies, maar meer op het uitgeven van geld
voor het vervullen van functies (Ten Hove, die ook spreekt van or-
ganisaties zonder winstoogmerk, 4)

In deze definities zijn een aantal overeenkomende elementen van non-
profitorganisaties te ontdekken. In paragraaf twee zullen de in de
literatuur naar voren komende verschillen tussen profit- en non-profitor-
ganisaties op een rijtje gezet worden om ze vervolgens puntsgewijs uit te
werken.

Paragraaf 3 geat verder in op de begrippen effectiviteit en efficiency.
Beide begrippen zullen nader uiteengezet worden en bovendien zal het ver-
band met het begrip kwaliteit asn de orde komen.
Het meten, één van de voorkomende problemen in non-profitorganisaties, zal
in paragraaf 4 behandeld worden.
In paragraaf 5 zullen de in de literatuur naar voren komende verschillen
van enig commentaar worden voorzien.
Paragraaf 6 zal dieper ingaan op wat, mijns insziens, het kenmerkende on-
derscheid is tussen de verschillende profit- en non-profitorganisaties: de
doelstel~ingenstructuur.
Een korte samenvatting van deze tekst zal in paragraaf ~ gegeven worden.

Paragraaf 2: De verschillen tussen profit- en non-profitorganisaties

De verschillen tussen profit- en non-profitorganisaties kunnen worden
herleid tot een viertal kenmerken:
1) De doeleinden van een non-profitorganisatie zijn anders dan het streven

naar winst. In non-profitorganisaties is het geld slechts een middel en
niet een doel op zich.
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2) Door het ontbreken van het marktmechanisme is weinig communicatie tus-
sen marktpartijen mogelijk, waaruit zou kunnen blijken hoe de consument
het product waardeert. De marktwaarde van de diensten kan dus niet zo
nauwkeurig~precies worden gemeten als bij profitorganisaties. Het meten
van de effectiviteit en de efficiency kan door het ontbreken van een
waarde- en kostencriterium of een financiële kosten-baten-analyse
moeilijk plaatsvinden.

3) De structuur van een non-profitorganisatie kenmerkt zich door een
dualistisch karakter. De organisatie bestaat feitelijk uit twee onder-
delen:
a) aantrekken van de middelen: in dit subsysteem speelt de efficiency

een belangrijke rol;
b) verschaffing van de diensten: dit is de sector waaraan de non-

profitorganisatie haar feitelijke bestaansrecht ontleent.
Door deze tweedeling wordt van het management van non-profitorganisa-
ties vaak een verregaande diplomatie verlangd, terwijl het management
in profitorganisaties meer sutonomie heeft.

4) De non-profitorganisaties hebben veelal een speciale wettelijke status
en sociaal karakter. Dit heeft te maken met het feit dat de non-
profitorganisatie vaak ideële doelstellingen nastreeft (bijv. op basis
van overtuiging of geloof). Door dit speciale karakter kunnen non-
profitorganisaties blijven bestaan ook al is de efficiency vask ver te
zoeken.

Bovenstaande karakteristieken zullen nu achtereenvolgens uitgewerkt worden
aan de hand van wat daar in de literatuur over gezegd wordt.

Paragreaf 2.1: Het afwezig ziin van een winstconcept

Non-profitorganisaties worden feitelijk zo genoemd omdat hun motieven non-
profit zijn. Sommigen zien non-profitorganisaties als organisaties die
niet efficiënt genoeg zijn om winst te maken, masr algemeen heerst toch de
opvatting dat het idealisme in de activiteiten van non-profitorganisaties
voorop staat.

Voor een profitorganisatie is winst een noodzakelijk iets, al dan niet als
hoofddoelstelling opgenomen. Voor een non-profitorganisatie geldt echter
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dat het geld daar geen doel op zich maar slechts een middel is om de
overige doelstelling(en) te bereiken. Het handelen van non-profitor-
ganisaties wordt dus niet bepasld en beheerst door het economisch motief
en de daaruit voortvloeiende rationaliteit. Hoogstens kunnen we zeggen dat
het handelen van deze organisaties daardoor wordt begrensd.

Interessant hierbij is de ontwikkeling in tsalgebruik die Hoeksema ~
Mellink ( 5) aangeven. Zij maken een onderscheid tussen non-profit en not-
for-profitorganisaties en geven aan dat veel organisaties op weg zijn van
non-profit near not-for-profit. Met een non-profit-organisatie wordt dan
een organisatie bedoeld die geen winst mag maken c.q. reserveren, terwijl
een not-for-profit-organisatie dit wel mag doen voorzover noodzakelijk om
zelf bepaalde risico's te kunnen dragen: winst niet als doel, maar als
conditie.
Een voorbeeld van deze ontwikkeling vinden we terug in de gezondheidszorg.
Sinds de invoering van de budgettering begin 1983, kent de jaarrekening
van deze instellingen een "Reserve aanvaardbare kosten". Op deze rekening
mogen de budgetoverschotten van elk jaar gepleatst worden, opdat de or-
ganisatie deze reserve aan kan spreken indien er een budgettekort
optreedt. Het moge duidelijk zijn dat winst hier niet het doel, maar een
middel is om zelf enige risico's te kunnen dragen.
Grypendonck (6) vindt de term "not-for-profit" ook beter omdat het on-
derscheid tussen profit- en non-profitorganisaties volgens hem ligt bij
het winstdoelcriterium: het gsat om de nagestreefde resultaten, niet om
het uiteindelijke resultaet, vandaar het gebruik van de term "not-for"
(anders zou een onderneming die verlies lijdt ook als een non-profitor-
ganisatie beschouwd moeten worden).

Een onderscheid tussen profit- en non-profitorganisaties op basis van het
winstmotief is volgens de literatuur echter niet het enige voorkomende
verschil. Vandaar dat het nodig is enkele andere karakteristieke verschil-
len (die in de literatuur aangegeven worden) tussen beide soorten or-
ganisaties naar voren te brengen.
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Paragraaf 2.2: Het ontbrekende marktmechanisme en het meetcriterium

In de non-profitorganisaties is het geld geen doel op zich, maar slechts
een middel om de doelstellingen te bereiken. Wat ontbreekt zijn motieven
voor de organisaties en de in de organisaties werkende individuen om de
"opbrengsten" te verhogen of de kosten te verlagen bij een gelijkblijvende
of verbeterde kwaliteit. Deze motieven ontbreken doordat de non-profitor-
ganisaties zijn afgeschermd van de effecten van de markt. Het is namelijk
zo dat eventueel optredende tekorten soms worden "beloond" met subsidies
of giften, dat tot gevolg heeft dat het zoeken naar geldbesparende ideëen
naar de achtergrond wordt geschoven. Volgens Drees (7) is de oorzaak van
de opwaartse druk van de overheidsuitgaven en de geringe kostenbeheersing
bij de overheidsinstellingen gelegen in het feit dat de drie aspecten be-
slissen, betalen en genieten niet samen vallen. De genieter heeft namelijk
een geconcentreerd belang, de belastingbetaler diffuse schade. Subsidies
kunnen dus tot inefficiency leiden als er voor de organisatie en haar in-
dividuen geen motieven zijn voor een efficiënt beleid.
Vandaar dat het voor een non-profitorganisatie noodzakelijk is een dermate
feedbacksysteem te ontwikkelen dat een adequate meting van de prestatie
plaats kan vinden, bijv. door het intern ontwerpen van beoordelings-
criteria. Er zal binnen de organisatie een soort stimulans ontwikkeld
moeten worden die dezelfde functie vervult als de markt voor bedrijven,
zodat de doelstellingen zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

Het winstcriterium fungeert als signaal dat aangeeft in hoeverre de
functievervulling van de organisatie door de markt wordt gehonoreerd. Het
ontbreken van het winstcriterium betekend ook het onverricht blijven van
deze signealfunctie.
Van der Hart (8) stelt dan ook dat de non-profitorganisatie zich on-
derscheidt van de profitorganisatie door het al dan niet streven naer
winst, maar hij vindt van nog groter belang de vraag of de output van de
organisatie meetbaar is en in welke mate de binnenkomende geldstroom de
appreciatie vanuit de markt signaleert. Door het ontbreken van het markt-
mechanisme is weinig communicatie tussen marktpartijen mogelijk, waaruit
zou kunnen blijken hoe de consument het product ~ de dienst waardeert. Het
ontbreken van een prijssignaal levert een gevaar voor vervreemding van de
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doelgroep op en daarmee een gevaar voor de effectiviteit van de organisa-
tie.
In de non-profitorganisatie bestaat nauwelijks een (abstracte) plek wasr
individuele vragers en aanbieders informatie kunnen uitwisselen. Voor
zover er sprake kan zijn van een abstracte "markt" worden de krachtsver-
houdingen daarbij niet bepaald door individuele vragers en asnbieders,
masr door collectieven en corporaties enerzijds en door de overheid ean de
andere kant, bijvoorbeeld commerciële motieven van belangengroepen als de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staan tegenover politieke motieven
van de bewindvoerders van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC).
In de interactie tussen veel non-profitorganisaties en potentiële klanten
ontbreekt het zojuist beschreven onderhandelingsproces over de prijs bij
de ruil van goederen voor contant geld.
Vaak kunnen diensten niet worden gemeten omdat hun waarde bedoeld is voor
de maatschappij in zijn totaliteit (bijv. in de gezondheidszorg de voor-
lichting over sids). Daarnaast geldt nog dat non-profitorganisaties vaak
dienstverlenend zijn, dat wil zeggen dat de producten immaterieel van aard
zijn, alhoewel er ook non-profitorganisaties zijn die wel tastbare produc-
ten leveren zoals bijvoorbeeld de Staatsuitgeverij. Dit bemoeilijkt het
meetproces vaak aanzienlijk. "De onvoorspelbare, vaag gedefinieerde, on-
tastbare en moeilijk te meten diensten zijn er de reden van dat de non-
profitorganisatie bestaat", aldus Mason (9). Het niet zo precies kunnen
meten van de marktwaarde bepaalt het onderscheid tussen profit- en non-
profitorganisaties. Heaton (10) echter is het hier niet mee eens. Volgens
hem blijkt het veel meer af te hangen van de soort organisatie of de
output~ productiviteit gemeten kan worden dan van het al dan niet "profit"
zijn.

Het probleem in de non-profitsector komt dus neer op het feit dat de pres-
taties (output) en de doelstellingen vaak niet kwantitatief en kwalitatief
zijn vast te stellen en op geld zijn te waarderen. De doelstellingen heb-
ben vaak een ideëel karakter en zijn niet te vertalen in rendement-,
dividendcijfers etc. De output en de doelstellingen worden steeds minder
meetbaar wanneer de organisatie niet rechtstreeks geld ontvangt voor de
geleverde prestaties en voor de continuiteit afhankelijk is van subsidies,
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sponsors, giften e.d. De diverse problemen die naer voren komen bij dit
meetproces worden verder behandeld in paragraaf 4.

Tot slot kan vermeld worden dat het ontbreken van waarde- en kosten-
maatstaven de volgende nadelen met zich meebrengt:
1) moeilijk om de kosten te beheersen
2) moeilijk om verschillende organisaties met elkaer te vergelijken
3} moeilijk om binnen een organisatie de diverse afdelingen met elkaar te

vergelijken
4) geen motivatie voor het personeel

Paragraaf 2.3: De dualistische organisatiestructuur

Een ander kenmerk van een non-profitorganisatie is de eanwezigheid van een
tweetal subsystemen, namelijk een deelsysteem waarin de professionele
doelstelling centraal staat en een deelsysteem dat zich richt op de
financiële doelstelling. Het is juist deze professionele doelstelling die
gekarakteriseerd wordt door een ide~el karakter, de non-profitorganisatie
onderscheidt van de profitorganisatie en als bestaansgrond van de non-
profitorganisatie beschouwd kan worden. Daarbíj moet worden aangetekend
dat in de non-profitorganisatie de achtergrond ideëel, geestelijk,
religieus dan wel sociaal van karakter is, maar dat de activiteiten
materieel van aard zijn. Het dualistische systeem van een non-profitor-
ganisatie (het aanwezig zijn van beide genoemde doelstellingen) kan als
volgt worden weergegeven:
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FiKVUr 1: Het dualistische interne systeem van een non-profitorganisatie

Ten aanzien van de werking van beide systemen zijn de meningen verdeeld.
Zo is Cyert ( 11) de mening toegedsan dat de systemen tegenover elkaar
staan, wsarbij het nastreven van efficiency door het management voor de
specialisten overkomt als een aanval op hun idealen. Mason ( 9) en Wacht
(12) geven echter aan dat beide doelstellingen weliswaar met elkaar in
conflict kunnen zijn, maar dat ze normaal gesproken complementair zijn. De
middelen kunnen namelijk makkelijker worden aangetrokken wanneer aan beide
doelstellingen wordt voldaan, aldus beide auteurs. Als een organisatie
zich teveel op de professionele doelstellingen gaat richten, zal dit
negatieve consequenties kunnen hebben voor de financiële doelstelling en
daarmee wellicht ook voor de toekomstige financi~le ondersteuning. "De op-
vatting dat iedere vorm van standaardisatie en kostenbeheersing nadelig
uitwerkt op de productkwaliteit is een causaal discutabele zaak en eerder
in te lijven bij het regiment politieke kretologie. Het hoogste rendement
zal worden gehasld als de bedrijfseconomische basis in orde is" (13).
Een volgend organisatorisch aspect dat typerend is voor de non-profitor-
ganisatie is de werkgevers-werknemers verhouding. Deze verhouding kan als
een pseudo-verhouding worden aangeduid door het ontbreken van natuurlijk
tegenspel. De arbeidskosten hoeven immers niet te worden afgewogen tegen
de prijzen, maar worden of afgewenteld op de subsidies of in geval van een
collectief systeem op de belasting- en premiebetalers.
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Ook de mate van centralisatie wordt als onderscheid tussen de profit- en
de non-profitorganisatie aangedragen. Een profitorganisatie is (in het
algemeen) decentraal georganiseerd met als evaluatiebasis het winstcon-
cept. Wanneer een non-profitorganisatie decentraal georganiseerd wordt zal
dit meestal op een zwakke centrale administratie wijzen, omdat dit dan in-
houdt dat men de budgetten wel overdraagt zonder evalutatie van de
prestaties. Een decentraal georganiseerde non-profitorganisatie is alleen
mogelijk in geval van een duidelijke evaluatiemaatstaf per divisie~afde-
ling.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat in de literatuur verschil van
mening bestaat ten aanzien van de mate van overeenkomst tussen profit- en
non-profitorganisaties. Zo stelt Cyert (11) dat in wezen elke organisatie
erop gericht is een bepaald doel te bereiken met behulp van de productie
van goederen of diensten. Dit doel zal men op een zo'n economisch
mogelijke manier proberen te bereiken, namelijk een maximaal resultaat bij
minimale kosten, effectief en efficiënt. Daarnaast zal er aandacht worden
besteed aan de menselijke relaties in de organisatie.
Zo beschouwd is er weinig tot geen verschil tussen profit- en non-
profitorganisaties, waarbij alleen voor de non-profitorganisaties geldt
dat zij worden geconfronteerd met het meetprobleem.
Van de Ploeg (14) waarschuwt echter tegen dit steeds meer gehoorde
argument. Hij stelt dat als gevolg daarvan maar al te vaak ideële en
materiële motieven onder één noemer worden gebracht, met als gevolg dat
het ide~le bijna altijd verdwijnt en het materiële bepalend wordt voor het
handelen.

Paragraaf 2.4: De ideële doelstellingen

De non-profitorganisaties hebben vaak een bijzonder sociaal of religieus
karakter. Wyztes (15) stelt dat instellingen zonder winstoogmerk taken
vervullen, diensten bewijzen of producten leveren, welke:
a. Hetzij naar hun aard niet afzonderlijk aan afnemers zijn te verkopen

tegen een prijs welke gerelateerd is aan de kosten van het product of
de dienst.
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b. Hetzij near maatschappelijke opvattingen niet volgens het marktmecha-
nisme behoren te worden verdeeld, zoals gezondheidszorg en bepaalde
vormen van onderwijs.

c. Hetzij behoren tot een voorzieningenniveau dat hoger ligt, wederom naar
msatschappelijke opvattingen, dan het niveau dat onder de werking van
het marktmechanisme zou worden gerealiseerd.

De financierende groep, instelling of overheid heeft de overtuiging dat de
functie die de organisatie wil vervullen van zodanig algemeen belang is
dat zij ook zonder markthonorering dient te worden verwld. Dit algemeen
belang heeft vaak tot gevolg dat er meer invloeden vanuit landelijke en
regionale politiek zijn. Door de wetgeving en de statuten zijn er ook
meer beperkingen in de keuze van doelen en strategie. Doordat de doelstel-
lingen in het algemeen vrij vaag en moeilijk in operationele termen te
vertalen zijn, laten ze toch vrij veel ruimte open en daarmee is een vrije
interpretatie mogelijk.
In het bijzondere sociale karakter is vaak de reden gelegen dat de non-
profitorganisaties kunnen blijven bestaan, ondanks de in de praktijk vaak
geringe efficiency wasr een en ander mee gepaard gaat. De inkomstenkant,
in de vorm van subsidies en giften, is veelal de oorzaak van het geringe
kostenbewustzijn in de meeste non-profitorganisaties. Wanneer er namelijk
een tekort dreigt te ontstaan worden de inkomsten gewoon opgevoerd om het
gevaar af te wenden. Als resultaat hiervan ontbreekt het de non-profitor-
ganisaties asn de benodigde druk, die zal leiden tot probleem-georiënteerd
onderzoek en innovatie.

Paragraaf 3: Effectiviteit en efficiencv

In paragraaf 2 zijn de begrippen effectiviteit en efficiency naar voren
gekomen. In deze paragrsaf zullen we nagaan wat hieronder verstaan moet
worden en hoe deze begrippen in relatie tot elkaar staan.
Eyzenga (13) hanteert daarbij de volgende definities:
~ effectiviteit: mate waarin de behaalde resultaten in kwantitatieve en

kwalitatieve zin hebben bijgedragen tot realisatie van de
geplande operationele doelstellingen van de organisatie
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~` efficiency: verhouding tussen behaalde resultaten (-output) en de
daarvoor aangewende middelen (-input)

In figuur 2 worden de begrippen efficiency en effectiviteit in relatie tot
de input, de output en de doelsteling weergegeven:

i~ut (-- efficiency --) OUt Ut C-- effectiviteit --) doelstellin

Figuur 2: De efficiency en effectiviteit in relatie tot de input, de
output en de doelstelling

Mede doordat de directe bestaanszekerheid van de organisatie niet over-
wegend afhankelijk is van de waardering van de gebruikers, treed bij non-
profitorganisaties - in tegenstelling tot profitorganisaties (?) - een
zekere mate van immunisering voor externe waardeoordelen op. Dat betekent
voor de meting van de effectiviteit een terugval op de zelfevaluatie, al-
dus Eyzenga (13). Alhoewel dit in zekere mate voor de "markt" waarop de
non-profitorganisatie opereert het geval is, gaat deze bewering, mijns in-
sziens, niet op in geval de publieke opinie daarbij betrokken wordt. De
organisatie zal haar functie tenslotte vervullen voor een bepaalde doel-
groep, waarbij geldt dat de response van de doelgroep op het aanbod van de
organisatie op de lan~gere termiin toch bepalend is voor haar voortbestaan.

In zijn algemeenheid kunnen vooraf al enige opmerkingen gemaakt worden ten
aanzien van de relatie tussen de efficiency en de effectiviteit op het mo-
ment dat zich een keuzevrijheid van alternatieven voordoet. Daarbij zijn
vier situaties mogelijk:
1) gelijke efficiency, maar een verschillende effectiviteit
2) verschillende efficiency, maar een gelijke effectiviteit
3) verschillende efficiency en een verschillende effectiviteit
4) gelijke efficiency, gelijke effectiviteit

Hierbij dient dan wel aangenomen te worden dat een organisatie voldoende
middelen kan genereren, omdat dit consequenties kan hebben voor de keuze-
vrijheid. Zo kan alternatief A wel preferent zijn op grond van efficiency
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en effectiviteit, maar als alternatief A meer middelen behoeft dan verkre-
gen kunnen worden, is het niet mogelijk om voor dat alternatief te kiezen.
Wanneer bij gelijke efficiency verschillende niveau's van effectiviteit
bereikt worden is het duidelijk dat voor het alternatief inet het hoogste
effectiviteitsniveau gekozen wordt. Evenzo vormt de keuze in geval van
situatie 2 geen probleem, omdat men dasr kiest voor het alternatief dat
naar verhouding de minste middelen gebruikt en dasrmee dus het meest
efficiënt is. Het wordt pas moeilijk indien men met een verschillende ef-
ficiencyverhouding een verschillend effectiviteitsniveau weet te bereiken
en dan natuurlijk in het geval dat de effectiviteit en de efficiency van
beide alternatieven tegengesteld zijn. In situatie 4 maakt het niet uit
welk alternatief inen kiest. Eén en ander zou men uit kunnen zetten in een
efficiency-effectiviteitsmatrix, wasrbij de relatieve verhouding tussen
beide alternatieven als invalshoek wordt gekozen.

EFFICIENCY VAN A TEN OPZICHTE VAN B

EFFECTIVITEIT
VAN A TEN
OPZICHTE VAN B

MINDER
EFFICIENT

EVEN
EFFICIENT

MEER
EFFICIENT

ii ~ ~i i i i iii , ii iiia ~ : ii ~ ii ~ iiiii~.r

MINDER EFFECTIEF KIES B KIES B ONBEKEND

EVEN EFFECTIEF KIES B GEEN VERSCHIL KIES A

MEER EFFECTIEF ONBEKEND KIES A KIES A

Figvur 3: Efficiency-effectiviteitsmatrix van twee alternatieven

In de situatie van figuur 3 die wordt aangeduid met "onbekend", zal in de
praktijk, al dan niet terecht, meestal gekozen worden voor het alternatief
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dat het meest effectief is. Nsast een kostensysteem zullen voldoende
geavanceerde meetmethoden nodig zijn om deze matrix tot stand te brengen.
Wanneer het hoofddoel van een organisatie het maken van winst is, zal de
bijdrage van een product~afdeling een maatstaf voor de effectiviteit zijn.
Omdat de hoeveelheid winst wordt beínvloed door zowel de effectiviteit als
de effecigncy van een afdeling, meet de winst zowel de effectiviteit als
de efficiency. Het is in dat geval niet nodig het relatieve belang van
beide begrippen te bepalen (aldus Anthony 8~ Welsch, 1).
Beide suteurs merken echter ook op dat "winst" op zijn best alleen een
benaderende bepaling voor de effectiviteit en de efficiency kan zijn,
omdat:
1) "metingen in geld" niet alle aspecten van de output en de input kunnen

meten;
2) "standaarden" vaak niet nauwkeurig genoeg zijn;
3) winst alleen meet wat er is gebeurd op de korte termijn.

Wanneer in de doelstellingen geen winstconcept is opgenomen, is het nodig
om elk begrip te meten, waarbij het probleem nsar voren komt van het
bepalen van het relatieve belang van beide metingen.

Van Reeken (16) geeft een andere definitie van de begrippen effectiviteit
en efficiency en laat bovendien zien hoe volgens hem een afweging kan wor-
den gemaakt in de sítuatie die in figuur 3 is sangeduid met "onbekend"
(oftewel de situatie waarin een hogere effectiviteit van alternatief A
gepaard gast met een lagere efficiency van datzelfde alternatief en
omgekeerd).
Bij hem geeft de effectiviteit de verhouding van twee resultaten weer (-
doeltreffendheid) en is de efficiency gelijk aan de verhouding van twee
offers (- doelmatigheid). Bovendien introduceert hij het begrip produc-
tiviteit dat dan de verhouding tussen resultaat en offer aangeeft (-
vruchtbaarheid). In symbolen:

P(w) - werkelijke productiviteit
P(n) - norm productiviteit
0(w) - werkelijke offer
0(n) - norm offer
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R(w) - werkelijke resultaat
R(n) - norm resultaat
Et(w) - werkelijke effectiviteit
Ey(w) - werkelijke efficiency

De basisformules luiden:

Et(w) - R(w)~R(n)
Ey(w) - 0(n)~0(w)
P(w) - R(w)~0(w)
P(n) - R(n)~0(n)

Uit deze basisformules kan dan een nieuwe formule voor de werkelijke
productiviteit worden afgeleid:

P(w) - R(w)~0(w)
P(w) - R(w)~0(w) " R(n)~R(n) " 0(n)IO(n) (5)
P(w) - R(n)~0(n) " R(w)~R(n) " 0(n)~0(w) (6)
P(w) - P(n) " Et(w) " Ey(w) (7)

Hierbij geldt wel dat in P(n) dezelfde normen genomen moeten worden als in
respectievelijk Et(w) en Ey(w). In het begrip productiviteit komen dus
zowel de effectiviteit als de efficiency naar voren.

Vervolgens is het mogelijk om het begrip kwaliteit te introduceren. David
en Olson (17) gaan er van uit dat kwaliteit "..... is defined within a
context ..... should be within acceptable limits ..... the quality limits
reflect the consequences of lack of quality and the cost of achieving it".
Daarbij is het mogelijk om het kostenaspect in de kwaliteitsdefinitie op
te nemen met behulp van het productiviteitsbegrip. Kwaliteit ken dan wor-
den weergegeven als de verhouding tussen werkelijke en norm productivi-
teit. Hiermee is het mogelijk de kwalititeit meer operationeel te maken,
waarbij geldt:

Q - kwaliteit - P(w)~P(n) (g)
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Formule (~) kan ook worden geschreven als:

P(w)IP(n) - Et(w) ` EY(w)

Uit formule (8) en (9) kan nu worden afgeleid:

--~

Q - Et(w) ` EY(w) (10)
Van Reeken (16) visualiseert de bovenstaande verbanden als volgt:

norm offer ~-

~
efficiency

~
offeri -~

norm productiviteit

~
kwaliteit

productiviteit

------- ------------------~- Proces

~

(9)

norm resultaat

~
effectiviteit

T
resultaat

--.......... - - .,
Fit~vur 4: De relatie tussen de begrippen efficiency, effectiviteit en

kwaliteit

N.B. Van norm-productiviteit zijn naar norm-offer en norm-resultaat pijlen
getrokken, omdat ervan wordt uitgegaan dat op basis van de norm-
productiviteit, de beide andere bepaald worden.

Het streven naar een maximale kwaliteit impliceert dan een streven near
een maximaal product van effectiviteit en efficiency. Bij deze formule is
het echter wel goed te realiseren dat in non-profitorganisaties de effec-
tiviteit bijvoorbeeld aan bepaslde minimumeisen moet voldoen. De kwaliteit
kan dan geoptimaliseerd worden binnen de gegeven restricties van effec-
tiviteit en (wellicht ook) efficiency. Kwaliteit en efficiency zijn geen
begrippen die elkaar uitsluiten. Het is zeer wel mogelijk dat een kwalita-
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tief gcede dienst ook efficiënt is. Wanneer een organisatie minder ef-
ficiënt werkt wil dit ook niet zeggen dat ze daardoor effectiever is,
zoals nog wel eens wordt veronderstelt. Dit komt duidelijk naer voren in
een onderzoek van de Projectgroep Organisatiestructuren ( zie 18) die "een
einde msakt aan de mythe dat meer politie automatisch tot een betere
politie leidt".

Volgens Van Reeken (16) blijken effectiviteit en efficiency in de praktijk
niet nevengeschikt voor te komen (zoals formule (10) wellicht zal doen
vermoeden), masr is de efficiency "genest" binnen de effectiviteit.
Pfeffer en Salancik (19) stellen dat de effectiviteit meer extern en de
efficiency meer intern is gericht, waarbij de effectiviteit bij vaststel-
ling van de doelstellingen wordt bepaald op basis van "familiar historical
events". Het op grond daarvan eenmaal opgezet informatiesysteem wordt
daarbij bepalend voor de handelingstheorie (het handelingsdomein) van de
participanten in de organisatie. Vanuit die handelingstheorie is de per-
ceptie en attitude van de participanten te verklaren: het is vervolgens
een gegeven voor de participanten en daarbinnen gaat men op zoek naar
efficiencyverbeteringen. De efficiency is zo dus "genest" binnen de
effectiviteit. Dit heeft dikwijls tot gevolg dat een organisatie een
proces eerder efficiënter zal proberen te maken dan dat men de aandacht
richt op de effectiviteit, omdat dit laatste in het algemeen binnen de or-
ganisatie meer weerstanden oproept. Bezuinigingen op een universiteit
zullen bij die strategie eerder tot gevolg hebben dat hetzelfde werk met
minder personeel uitgevoerd zal worden (- effici~nter) dan dat nagegaan
wordt of elke functie, taak of handeling wel nodig is (- meer effectief
maken). In de gezondheidszorg komen soortgelijke verschijnselen ook maar
al te vaak voor.
Maar ook in diverse profitorganisaties kan dit verschijnsel waargenomen
worden. Alleen is het dan zo dat via het winstbegrip een directe terugkop-
peling plaatsvindt, waardoor er tijdig bijgestuurd kan worden. In de non-
profitorganisatie komt door het ontbreken van dit signaal een terugkoppel-
ing niet dan wel veel te laat tot stand.
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Om goede maatstaven voor de effectiviteit en de efficiency te ontwikkelen
is het nodig dat:
1) doeleinden met hun prioriteiten duidelijk gedefinieerd worden;
2) kwantitatieve maatstaven voor de effectiviteit en de efficiency gefor-

muleerd worden. Deze maatstaven moeten gerelateerd zijn asn de doel-
einden;

3) standaardmaatstaven bepaald worden;
4) de verkregen gegevens vergeleken worden met andere non-profitorganisa-

ties.

Het management zal dus een "multiple goal set" moeten ontwikkelen om zo,
via een goede coSrdinatie, tot een op de lange termijn effectief beleid te
komen. De doelstellingenstructuur moet dan een soort raamwerk zijn wsar-
binnen de doeleinden en prioriteiten duidelijk worden vastgelegd. Het
bepalen van een doeleindenpakket is nu juist zo moeilijk door de uiteen-
lopende meningen van de diverse participanten.
Daarnaast zullen meetmethoden ontwikkeld moeten worden om tot objectieve
criteria te komen. Deze criteria zullen voor de noodzakelijke overeenstem-
ming moeten zorgen ten aanzien van de diverse beslissingen. Wanneer dit
niet gebeurt bestaat het gevaar dat de beslissingen de neiging hebben een
politiek karakter te krijgen. Het doel is dus de beschikbaarheid van
kwalitatieve en kwantitatieve informatie voor het beslissingsproces te
verbeteren. Met behulp van zo'n raamwerk is de organisatie dan ook in
staat tot een betere evaluatie van de prestatie te komen.

Paragraaf 4: De problematiek van het meetproces

De uitgangspunten van het meetproces bij goederen zijn ook toepasbaar voor
diensten, maer er zijn enige complicaties bij het meten van deze diensten.
De output van een non-profitorganisatie is niet altijd even tastbaar, wat
vaak tot gevolg heeft dat de dienst of het product moeilijk kan worden
gemeten. Door de afwezigheid van een praktische manier om de werkelijke
output te meten, wordt vaak overgegaan op een zogenaamde "surrogsat-
meting". Een "surrogaatmeting" is een meting die de werkelijke output-
wasrde benadert, maar niet hetzelfde is als de werkelijke output, bijvoor-
beeld de werkelijke output van een onderwijsinstituut is het onderwijs
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zelf, maar de hoeveelheid onderwijs die elke student ontvangt kan niet
gemeten worden. Het aantal sanwezige of geslaagde studenten wordt als
"surrogsatmeting" gehanteerd.

Voor verder wordt ingegaan op het meetproces is het zinvol eerst een on-
derscheid te maken tussen input- en outputmetingen. Inputmetíngen richten
zich op de middelen die gebruikt worden, bijvoorbeeld het direct aantal
arbeidsuren, aantal machine-uren of het aantal eenheden grondstoF.
Outputmetingen daarentegen zijn meer gerelateerd aan het bereikte resul-
tast, waarbij we zoal kunnen denken aan het santal geproduceerde eenheden.
In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de relatie tussen
overheadkosten en het volume, kan een inputmeting (zoals de directe
arbeidskosten) een goede meting voor het volume zijn, omdat veel elementen
van de overheadkosten meer afhangen van andere inputfactoren dan van de
output. Wanneer de output niet te meten valt richt het meetproces zich op
de input. Dit kan echter ook een gevaar voor de organisatie inhouden, om-
dat het op die manier de organisatie van de uiteindelijke doelstellingen
af kan leiden.
De effectiviteit bij non-profitorganisaties is vaak niet te meten met be-
hulp van het winstcriterium. Anthony 8~ Herzlinger (20) zoeken dan ook naar
andere grootheden en onderscheiden:
1) resultaatmetingen: meten wat bij de doelgroep bereikt wordt, wat is de

invloed op het gedrag van de doelgroep;
2) procesmetingen: outputmeting, kwantitatieve prestatie;
3) sociale indicator: globale maetstaf voor het resultast van het werk.

Volgens van der Hart (8) is het veel praktischer om de volgende twee
metingen te onderscheiden:
1) oordeelsmeting: kwaliteit via oordeel doelgroep vaststellen. Daarbij

moeten we de doelstellingen, de doelgroep, het product en de meetbare
producteigenschappen vaststellen. Daarnaast zal een meetinstrument en
een norm bepaald moeten worden;

2) outputmeting.

Het voordeel van het opnemen van een oordeelsmeting is volgens van der
Hart (8) dat deze meting vaak de richting aangeeft waarin aanpassingen
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uitgevoerd moeten worden om de effectiviteit te vergroten. Het enkel en
slleen vertrouwen op de outputmeting wijst hij af, omdat een hoge output
niet altijd samen hoeft te gaan met een hoge effectiviteit. Een ander
nadeel is dat men slechts de uitkomst van het proces meet en niet een
meting tijdens het proces ter beschikking heeft.

Het is vaak moeilijk de prestaties te meten door de heterogeniteit in de
output van de díenstverlening, een heterogeniteit die zowel het gevolg kan
zijn van aanbodfactoren (verschil in vaardigheden van de diverse dienst-
verleners) sls van vrsagfactoren (in geval er sprake is van vraag van
verschillende individuen).

Het meten hoeft op zich niet te betekenen dat een perfecte afspiegeling
van de werkelijkheid nodig is. Vaak is het al voldoende om de richting van
de activiteiten of een bepaelde dimensie van de output te bepalen. De
kwaliteit van de dienst kan dan niet absoluut worden gemeten, maar de mate
waarin de ontvangers de kwaliteit beoordelen kan vaak wel vastgesteld wor-
den, waarbij de kwantitatieve respons de kwaliteit reflecteert. Zo kan het
bijvoorbeeld in geval van een meetproces al voldoende zijn de verandering
in de elementen efficiency en effectiviteit te meten~bepalen, waarbij het
dus niet nodig is de absolute waarde van beide begrippen vast te leggen.

In de praktijk blijkt dikwijls een kwalitatieve meting en evaluatie van
het product niet mogelijk te zijn, wat tot gevolg heeft dat de metingen
verschuiven van de output via het proces naar de input. De output wordt
dasrna alleen nog kwantitatief gemeten en beoordeeld. In dit verband dient
de eandacht te worden gevrasgd voor de kwaliteit van de output. In de
dienstverlening ligt de kwaliteit van de productie echter niet van te
voren vast. De kwaliteit van de verrichtingen wordt subjectief en achteraf
geëvalueerd door de gebruiker.
De vaak ongelijke status van behandelasr en cli~nt tijdens de transac-
tierelatie is er mede de reden toe af te zien van pogingen tot een
gemeenschappelijke evaluatie van de output. De kwaliteit is gerelateerd
aan het professionele inzicht. Het zullen dan ook de specialisten op het
specifieke non-profitgebied zijn, die het instrumentarium waarmee de ef-
fecten moeten worden gemeten dienen vast te stellen. Dat bij het
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verschuiven van het meetproces van output nasr input de validiteit van
kwantiteiten als waarderingsmaatstaf voor de kwaliteit dient te worden
gewantrouwd is bekend, maar bij gebrek aan beter is deze verschuiving vaak
onvermijdelijk, aldus Eyzenga (13). Een beoordeling en kritiek van de
medewerkers en derden blijft daardoor dan ook gewenst. Dit brengt tevens
de consequentie met zich mee van een samenwerking van "specialisten" van
diverse deelgebieden in een organisatie. De dsaruit voortvloeiende proble-
men zijn in paragraaf 2.3 aan de orde gekomen.
De kwaliteit van het product kan nu als een soort minimum drempelwaarde
worden gegarandeerd doordat bij het productieproces de noodzakelijke
maatregelen zijn genomen. Voor de kwaliteit geldt dan een soort "optimaal
werkgebied" dat zowel naar boven als beneden begrensd is.

Wat bij het meten moet worden onderscheiden is het verschil tussen de ef-
ficiency en de effectiviteit. Het meten van overheidsvoorzieningen op
basis van het feitelijk gebruik (prestatie-indicator) heeft als nadeel dat
geen recht wordt gedaan ean de effectiviteit. De effectiviteit moet ook
meegenomen worden doordat non-profitorganisaties vaak totaal verschillende
doelstellingen te verwezenlijken hebben. Dit zou men kunnen ondervangen
met behulp van (een) effectindicator(en), waarbij men met effectindicato-
ren probeert vast te stellen in hoeverre een overheidsvoorziening bij-
draagt tot het realiseren van beleidsdoelen. Prestatie- en effectin-
dicatoren moeten dan ook van belang worden geacht voor de efficiency-,
respectievelijk effectiviteitstoetsing, wasrbij het zinvol is beide in-
dicatoren te combineren (zie 21).

Paragraaf 5: Eni~e kritische kanttekenin~en

In deze paragraaf zullen de in de literatuur naar voren gehaalde karak-
teristieke verschillen tussen profit- en non-profitorganisaties van enig
commentaar worden voorzien. Hierbij moet vooraf worden aangetekend, dat
dit commentaar enigszins bedrijfseconomisch "gekleurd" zal zijn, omdat
getracht wordt vanuit die invalshoek tot een duidelijke begripsbepaling te
komen.



Eén van de kenmerkende verschillen tussen profit- en non-profitorganisa-
ties is het al dan niet marktafhankelijk zijn van een organisatie: een
non-profitorganisatie is niet afhankelijk van markt. Met het afhankelijk
zijn van de markt wordt dan bedoeld de mate wearin een organisatie af-
hankelijk is van de markt voor eindproducten als beloner van de inzet van
middelen (prospectief) en vervolgens om het voorbrengingsproces van de
eindproducten te continueren (- het terugverdienen van de kosten, retro-
spectief). Een profitorganisatie zal (afgezien van enkele, deels tij-
delijke, subsidies die verstrekt worden vanuit een andere grondgedachte,
zoals bijvoorbeeld de investeringsregelingen of de energiesubsidies) vol-
ledig afhankelijk zijn van de markt voor wat betreft de bekostiging van
haar activiteiten. Het lijkt echter beter om vast te stellen dat de
variatie in marktafhankelijkheid bij de non-profitorganisaties veel groter
is, dan om op te merken dat non-profitorganisaties niet marktafhankelijk
zijn. Zo zal een electriciteitsbedrijf voor een groot deel afhankelijk
zijn van de markt, terwijl een kerk, om maar een ander uiterste te noemen,
in het geheel niet afhankelijk is van de markt. Dasrtussen bevindt zich
dan nog bijvoorbeeld een organisatie als een schouwburg die haar kosten
gedeeltelijk gedekt ziet door de markt (in de vorm van de bezoekers) en
gedeeltelijk door middel van subsidies.
Daarbij kan men zich natuurlijk meteen afvragen hoe het dan zit met de
scheepsbouw, een industrie die op dit moment toch voor een zeer aanzien-
lijk deel gesubsidieërd wordt. Het verdient aanbeveling om hier eens bij
stil te staan, omdat het zo langzamerhand wel erg twijfelachtig wordt of
het standpunt dat de scheepsbouwindustrie "profit" is nog wel staande kan
worden gehouden. De doelstellingenstructuur van de scheepsbouwindustrie
lijkt steeds meer gericht te zijn op het behoud van werkgelegenheid, waar-
bij het winstconcept een ondergeschikte rol krijgt toebedeeld (want anders
zou het wel degelijk een profitorganisatie zijn; zie daarvoor verderop in
deze paragraaf).
Dat profit- en non-profitorganisaties vaak op ogenschijnlijk dezelfde
markt opereren is te zien in de woningbouwsector. Zo zullen zowel de
woningbouwcorporatie als de onroerend-goedbelegger woningbouwcomplexen
bouwen en exploiteren, waarbij de woningbouwcorporatie als een non-
profitorganisatie en de onroerend-goedbelegger als een profitorganisatie



wordt getypeerd. Nadere bestudering leert dat hier sprake is van een seg-
mentatieverschil, waarbij de woningbouwcorporatie zich op de markt voor
lagere inkomens en de onroerend-goedbelegger op de kantoren-, bedrijven-
en hogere inkomensmarkt richt. Hier wordt dan een ideële doelstelling ver-
wld, waabij de non-profitorganisatie een product aflevert welke behoort
tot een voorzieningenniveau dat hoger ligt dan het niveau dat onder de
werking van het marktmechanisme zou worden gerealiseerd (zie paragraaf 2.4
punt c.). Dus ook de woningbouwcorporatie produceert voor de markt, zodat
het onderscheid wel en niet voor de markt producerende instellingen hier
dus niet klopt.
Volgens van der Hart (8) is het beter het onderscheid tussen beide or-
ganisaties te leggen bij het al dan niet aanwezig zijn van het prijs-
signsal. Men kan zich echter afvragen of het al dan niet aanwezig zijn van
het prijssignaal niet een gevolg is van het doeleindenpakket van een
organisatie? Een non-profitorganisatie heeft als primair doel een functie
te vervullen waarbij het winststreven niet voorop stast. Door het ontbre-
ken van dit winststreven wordt een adegueat marktgericht beleid met
betrekking tot de prijs van het goed of de dienst niet nodig geacht (in
het hierboven genoemde voorbeeld van de woningbouwcorporatie heeft dit tot
gevolg dat mensen met een te hoog inkomen in woningen terechtkomen die
feitelijk niet voor hen bedoeld zijn, wat allerlei spanningen met zich
meebrengt). Door de afwezigheid van dit winststreven zal ook het prijssig-
naal van de markt voor een non-profitorganisatie ontbreken. Het onder-
scheid dat van der Hart maakt is dan ook niet van wezenlijk verschil met
het wel of niet aanwezig zijn van een winstconcept.

Een volgende kenmerk dat door de literatuur naar voren wordt geschoven is
het meetprobleem. Non-profitorganisaties zouden zich bij uitstek kenmerken
door het feit dat de output moeilijk of zelfs helemaal niet te meten valt.
Het eerste dat daarbij vastgesteld kan worden, is dat de opmerking dat de
output moeilijk te meten valt impliceert dat het dus wel mogelijk is de
output te meten. Wanneer wordt bedoeld dat de output niet te meten valt
kan een verschuiving van het meetproces van de output richting input wel
concrete resultaten opleveren. Het meetproces zal dan wellicht geen op-
timale, doch wel voldoende en hopelijk bevredigende oplossingen op kunnen
leveren. In een profitorganisatie hanteren we veelvuldig hetzelfde
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principe: om tot de kostprijs van een bepaald product te komen, berekenen
we bijvoorbeeld ook hoeveel minuten een bepaalde machine, uitgaande van de
normale bezetting, asn een bepaald product besteedt.
Maar om nu op de kern van het probleem terug te komen: in de literatuur
komt near voren dat het meetprobleem karakteristiek is voor de non-
profitorganisaties. Maar hoe zit het dan met een adviesbureau? De adviseur
berekent zijn prijs onder andere op basis van het eantal uren dat hij
hieraan heeft besteed, maar ook hier is het toch zo dat de kwaliteit van
het advies moeilijk, of zo men wil even moeilijk of even gemakkelijk,
gemeten kan worden. En ook in andere profitorganisaties komt deze thema-
tiek naer voren, bijvoorbeeld bij een overheadafdeling van een profitorga-
nisatie. Ook daer speelt het meetprobleem even zwaar als in een non-
profitorganisatie en ook daar is een oplossing wellicht gelegen in een
meting aan de inputzijde. Men zou dit dan een nonprofit-center in een
profitorganisatie moeten noemen en Heaton (10) heeft dan ook gelijk wan-
neer hij stelt dat niet het al dan niet "profit" zijn bepaald of de
output~productiviteit gemeten kan worden, maar dat het veel meer afhangt
van de soort organisatie.

Het dualistische systeem zou ook typerend zijn voor de non-profitorganisa-
ties. Zo is er naast het dienstverlenend systeem, waarin de professionele
doelstelling naar voren komt, een systeem dat voorziet in het asntrekken
van de middelen, de vervulling van de financiële doelstelling. Maar af-
gezien van de vraag of deze twee systemen nu concurrerend (symmetrisch) of
complementair zijn, is het veel zinniger om stil te stean bij het feit of
dit tiberhaupt wel een kenmerk van een non-profitorganisatie is. Een blik
in de hedendaagse ondernemingen laat zien dat het management geadviseerd
wordt door stafleden van diverse specialistische functies. Zo is, grofweg
gesproken, de organisatie opgebouwd uit een 5-tal deelfuncties, elk met
hun eigen aandachtsveld:
1) commerciële dienstverlening, functie en omgeving;
2) technisch, mechanisatie;
3) participatie, sociale aandachtsgebied;
4) informatica, gegevensleer;
5) bedrijfseconomisch, kosten, waarde en winst, "controllers"-functie.
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Een goed management kenmerkt zich nu juist door op het juiste moment de
juiste functie de juiste insprask~aandacht te geven. Dus ook in een
profitorganisatie zullen meerdere specialistische subsystemen aanwezig
zijn, alhoewel in de profitorganisaties de afstand tussen de functies wel-
licht wat geringer is. Daarnaast is er een duidelijke tendens waarneembaar
dat naast de eandacht voor de kostenfunctie ook de andere functies van
steeds groter belang voor de non-profitorganisaties worden ( zie bijvoor-
beeld van der Hart, 8, die het belang van de marketingfunctie voor non-
profitorganisaties aangeeft).

Ten aanzien van de pseudo-verhouding tussen werkgevers en werknemers lijkt
het voldoende om op te merken dat stijgende arbeidskosten, een toenemende
economische onzekerheid, inflatie en de daling van de beschikbaarheid van
toekomstige middelen voor de non-profitorganisaties, er toe hebben bij-
gedragen dat kosteninformatie, en daarmee gepaard gaande het kosten-
bewustzijn, een toenemende aandacht geniet, zodat de arbeidskosten wel
degelijk van belang zijn en niet meer zomaar afgewenteld kunnen worden.
Dit groeiend kostenbewustzijn zal de aandacht voor de effectiviteit en de
efficiency doen toenemen, waardoor een voldoende besluitvorming per onder-
neming mogelijk is.
Ten aanzien van het onderscheid centralisatie~decentralisatie leert de
praktijk dat de mate van centralisatie in een profitorganisatie afhangt
van de omvang van de organisatie en dat bijvoorbeeld ook de gezondheids-
zorg decentraal georganiseerd is. Dus ook de mate van centralisatie zal
geen duidelijke verschillen opleveren tussen profit- en non-profitorgani-
saties.
De eisen van doelmatigheid zullen dus voor profit- en non-profitorganisa-
ties hetzelfde zijn: er zal een structuur van gezagsverhoudingen,
functies, takenpaketten, overlegstructuren, informatiesystemen en besluit-
vormingsprocessen moeten zijn. Dat dit in de praktijk lang niet altijd het
geval is volgt bijvoorbeeld uit het onderzoeksrapport Verbetering
Bedrijfsvoering Politie (zie 18), waaruit blijkt dat een derde van de
gemeentelijke politiekorpsen en bijna de helft van de onderzochte land-
groepen van de rijkspolitie geen beleidsplan hebben.
Een zichzelf respecterend bedrijf probeert een zo goed mogelijk inzicht te
krijgen in de verhouding tussen vraag en aanbod, maar deze elementair



-25-

economische gedachte is tot een aanzienlijk deel van het politieappareat
nog niet doorgedrongen. Zonder beleidsplan is de verhouding tussen doel-
einden en in te zetten middelen duister en kan er dus ook geen sprake zijn
van effectiever of efficiënter werken.

Wat tot slot nog overblijft is het speciale karakter van de non-profitor-
ganisaties. Ondanks forse subsidies kunnen non-profitorganisaties toch
blijven bestaan door het speciale karakter waaraan de non-profitorganisa-
ties hun besteansrecht ontlenen. Dit is het gevolg van de ide~le doelstel-
lingen die gelden voor de non-profitorganisaties: geloofs, religieuze,
geestelijke dan wel sociale motieven zijn een rechtvaardiging voor de
enorme bedragen die uitgegeven worden.
Dit onderscheid tussen profit- en non-profitorganisaties hangt echter in
belangrijke mate samen met het al dan niet aanwezig zijn van een winst-
concept in de doelstellingenstructuur. Een organisatie heeft een bepaalde
doelstellingenstructuur, een doeleindenpakket, dat voor haar als richtlijn
voor de activiteiten dient. Nu zal het juist de onderlinge verhouding van
de wegingsfactoren zijn, die het verschil tussen de profit- en de non-
profitorganisaties bepaalt. Het doeleindenpakket is te onderscheiden in
twee delen, namelijk een deel waarin het winstconcept centraal staat en
een ander deel waarin de overige doelstellingen tot uiting komen. Onder de
overige doelstellingen kan dan worden begrepen innovatiebevordering,
tegengaan van milieuvervuiling, bevorderen van werkgelegenheid, goede ver-
zorging goederen- en dienstenvoorziening en nog diverse andere maat-
schappelijke en sociale motieven. Dit kan op de volgende manier worden
weergegeven:

MAATSCHAPPELIJK

SOCIAAL

TECHNISCH

ECONOMISCH

Figvur 5: De doelstellingenstructuur van een organisatie
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Nu zal het verschil tussen profit- en non-profitorganisaties gelegen zijn
in de keuze van dat element uit de doelstellingenstructuur dat centraal
staat. Daarbij geldt dat de profitorganisatie het winststreven (- het
economische element) als uitgangspunt kiest waaraan de andere doelstellin-
gen "secundair" worden gemaakt, terwijl een non-profitorganisatie nu juist
èèn (of ineerdere) van die andere doelstellingen kiest en het winststeven
daarbij van "secundair" belang is. Laat één ding duidelijk zijn voordat er
misschien misverstanden ontstean: het is geenszins de bedoeling te stellen
dat een profitorganisatie enkel en alleen op winst gericht zou zijn. Dat
is een opvatting die al lang, en mijns insziens terecht, is achterhaald,
maar wat wel wordt getracht duidelijk te maken is dat in profitorganisa-
ties het winststreven en het daaraan ten grondslag liggende economische
motief, zeker op de lanRere termiin, centraal staat. Omtrent de onder-
nemingsdoeleinden kan wel een waaier van opvattingen worden waargenomen,
maar toch staat vast dat op de langere termijn de levensvatbaarheid van de
onderneming afhankelijk is van de winstrealisatie (6).
Een non-profitorganisatie daarentegen kiest nu juist één van die andere
doelstellingen boven het winststreven. Masr in een non-profitorganisatie
kan geld dan wel een middel en geen doel op zich zijn, dat betekent nog
niet dat geld daar onuitputtelijk is. Ook in non-profitorganisaties zal
een kostenbewustzijn nodig zijn en het moge duidelijk zijn dat, gegeven de
"ideële doelstellingen", het streven naar zo gering mogelijke kosten ook
het hanteren van het winstconcept is. Het criterium dat non-profitor-
ganisaties van profitorganisaties onderscheidt ligt dus bij de doelstel-
lingsstructuur. Sommige prefereren de term "organisaties zonder winst-
streven" boven het begrip non-profitorganisaties. Dit standpunt wordt in
soortgelijke bewoordingen weergegeven door Beek (22), wanneer hij stelt:
"... Maar voor een organisatie zonder winststreven ... is niet zoals bij
een onderneming de economische rationaliteit de ultimo ratio van hsar be-
staan, maar de wijze van functieverwlling op het terrein waarop zij
werkzaam is. Met andere woorden: de economische rationaliteit is aan die
functieverwlling ondergeschikt".

Tot slot is het wel aardig om te kijken of een beweging als de Bhagwan als
een non-profit- dan wel als een profitorganisatie moet worden beschouwen.
Of, met andere woorden, is de Bhagwan een organisatie waarin de ideële,



religieuze doelstellingen voorop staan en het geld slechts een middel en
niet een doel is, of is het een organisatie wearin het winstmotief voorop
staat en de religieuze doelstelling slechts "ondergeschikt" is en enkel en
alleen een middel om het winstmotief te bereiken? Het is ean de lezer
wearbij hij deze organisatie wil plaatsen.

ParaAreaf 6: De doelstellingenstructuur

Zoals in de vorige paragraaf is geconstateerd, bestaat er een grote mate
van overeenkomst tussen profit- en non-profitorganisaties. Zo zal de
doelstellingenstuctuur van beide soorten organisaties zijn opgebouwd uit
dezelfde componenten, namelijk een financieel-economische component en een
component waarin een bepaalde sociaal-maatschappelijke behoefte is
verwerkt. Het verschil in inhoud in de doelstellingenstructuur zal nu
juist bepaald worden doordat deze organisaties het "accent" van de com-
ponenten anders leggen, met andere woorden wat voor de profitorganisatie
de primaire component is zal voor de non-profitorganisatie nu juist de
secundaire component zijn en vice versa. Daarbij zal de legitimering in
geval van de profitorganisatie vanuit het gezichtspunt van de
eigena(a)r(en), dus individueel, en in geval van de non-profitorganisatie
vanuit maatschappelijk oogpunt plaatsvinden. Dit verschil wordt in on-
derstaande figuur aangegeven.
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Figuur 6: De doelstellingscomponenten van een organisatie

Een profitorganisatie zal haar legitimering~bestaansgrond dus primair
financieel-economisch leggen, waarbij de sociaal-meatschappelijke be-
staansgrond als voorwaarde kan worden gezien. Voor een non-profitor-
ganisatie geldt nu juist het omgekeerde. Direct daaraan gekoppeld kunnen
we de profit-invalshoek als de meer materiële en de non-profit-invalshoek
als de meer ideële, gevoelsmatige doelstelling betitelen. Beide organisa-
ties zullen uit dezelfde componenten zijn opgebouwd, waarbij alleen de
voorkeursvolgorde van de componenten verschilt. Wanneer we nu figuur 6
nader specificeren voor zowel een profit- als een non-profitorganisatie
ontstaat het volgende beeld:
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Figuur ~: De doelstellingscomponenten van een profitorganisatie en een
non-profitorganisatie

Uit deze figuur blijkt nu dat het uitgangspunt van de profitorganisatie
een soort "randvoorwaarde" in de non-profitorganisatie is en dat de
randvoorwaarde in de profitorganisatie nu juist het uitgangspunt in de
non-profitorganisatie is. Daarbij zou het financieel-economische uit-
gangspunt in de profitorganisatie omschreven kunnen worden als het streven
nsar winstmaximalisatie of kostenminimalisatie, terwijl men de "randvoor-
waerde" in de non-profitorganisatie kan omschrijven als kostenbeheersíng.

Tot slot van deze paragraaf nog een opmerking over figuur 6. In die figuur
is het mogelijk om via de "hoek van inval" ten aanzien van de scheidings-
lijn tussen de financieel-economische en de sociaal-maatschappelijke
bestaansgrond de mate van het "profit" zijn te san te geven. Zo zal een
organisatie die loodrecht van onder invalt "meer non-profit" zijn dan een
organisatie die onder een kleinere hoek invalt. Deze invalshoek geeft dan
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de mate weer waarin een organisatie aan een bepaalde component een priori-
teit toekent. Zo zal de in deze tekst genoemde scheepsbouworganisatie
onder een andere hoek invallen dan bijvoorbeeld een organisatie als
Philips.

Paragraef ~: Samenvatting

In deze tekst zijn een aantal in de literatuur vermelde karakteristieke
verschillen tussen profit- en non-profitorganisaties naar voren gekomen.
Nadat deze verschillen van enig commentsar zijn voorzien, moge het
hopelijk duidelijk zijn geworden dat het onderscheid tussen profit- en
non-profitorganisaties, of zo men wil organisaties zonder winststreven dan
wel not-for-profitorganisaties, niet zo strikt is als wel wordt veronder-
steld. In beide soorten organisaties zullen de eisen te stellen aan een
doelmatige organisatie dezelfde zijn. Zo zal er een structuur van gezags-
verhoudingen, functies, takenpaketten, overlegpatronen, besluitvormings-
processen en informatiesystemen moeten zijn. Vanuit bedrijfseconomische
invalshoek gekeken zijn er weliswsar enkele meer of minder geldende
verschillen, maar het wezenlijk onderscheid tussen profit- en non-
profitorganisaties ligt bij het criterium van de doelstelling.
De doelstellingenstructuur van elke organisatie bestaat uit een
financieel-economisch en uit een sociaal-maatschappelijke component.
Slechts in het primair stellen van één der componenten komt het verschil
tussen profit- en non-profitorganisaties naar voren. Aangezien dezelfde
componenten deel uitmaken van de doelstellingenstructuur is het voor een
non-profitorganisatie net als voor een profitorganisatie ook mogelijk de
effectiviteit en de efficiency te bepalen~meten. Als de doelstellingen
niet direct in "geldtermen" zijn te herleiden, zal op een andere wijze aan
de doelgroep de mogelijkheid tot honorering van de activiteiten van de or-
ganisatie moeten worden geboden: het kengetal winst wordt dan vervangen
door een ander evaluatiegetal.
Om dit alles te bereiken zal het nodig zijn dat de doeleinden van een non-
profitorganisatie duidelijk worden gedefinieerd, waarna kwantitatieve
maatstaven voor de effectiviteit en de efficiency ontwikkeld moeten
worden. Deze maatstaven moeten gerelateerd zijn aan de doeleinden en ver-
volgens vergeleken met vooraf bepaalde standaardmaatstaven. Alleen op deze
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wijze is een adequate evaluatie van de bereikte resultaten mogelijk en
kunnen eventuele maatregelen worden genomen indien niet asn de vereiste of
gewenste doelstellingen wordt voldaan.
Net als in de profitorganisatie behoort op deze wijze ook in de non-
profitorganisatie een bedrijfseconomisch en maatschappelijk effectief en
efficiënt beleid tot de mogelijkheden.
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