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Inleiding 13

Inleiding

Vanaf het begin van de jaren tachtig gaat de overheid van de Nederlandse
Antillen, met name van het Eilandgebied Curaqao, in toenemende mate organi-
satieonderdelen op afstand plaatsen. Dit proces wordt ook weI aangeduid met
de term verzelfstandigen of privatiseren. Het is onderdeel van het traject om
de overheid aan te passen aan de veranderingen in de omgeving. Aanvankelijk
gebeurde dit aarzelend, maar daarna nam het in snelheid en omvang toe. In
sommige gevallen werd dit vanaf het begin gezien als een tussenstation rich-
ting daadwerkelijke privatisering. In andere gevallen werd verzelfstandiging
gezien als eindstation. De overheid is een monolithische piramide die explode-
ert tot een gefragmenteerd netwerk van organisaties. Met andere woorden,
een kleinere overheid, omringd door een groot aantal satellieten die op afstand
bestuurd dienen te worden:

Was de overheid met verzelfstandiging primair uit op het oplossen van het fi-
nancieringstekort van de begroting c.q. op het verkleinen van het ambtelijk
apparaat? Was het realiseren van een meer bedrijfsmatig functionerende kern-
overheid en het aansturen van de verzelfstandigde organisaties een secundaire
doelstelling of had dit aspect minder belangstelling? Is deze mindere belang-
stelling het gevolg van het feit dat de overheid zonder een eigen visie, gead-
viseerd door adviseurs, handelde onder druk van Den Haag, het Internationaal
Monetair Fonds en de Inter American Development Bank?

In 1989 telde de Centrale Regering 72 organisatie-eenheden en 7 verzelfstan-
digde eenheden. Thans, in 2002, telt het land nog 61 eenheden en 16 verzelf-
standigde/zelfstandige organisaties. Het Eilandgebied CuraQao telde in 1989 46
organisatie-eenheden en 19 verzelfstandigde/zelfstandige eenheden (Silberie,
1989). In het jaar 2002 telt het Eilandgebied Cura ao slechts 26 organisatie-een-
heden en is het aantal verzelfstandigde/zelfstandige diensten toegenomen tot
47.

De verzelfstandiging vindt hoofdzakelijk plaats in twee rechtsvormen: de over-
heidsstichting en de zogenaamde overheids-NV. Deze twee rechtsvormen teza-
men worden ook aangeduid met de semi-overheid. Vermeld dient te worden
dat er in de loop der jaren ook een aantal organisatie-eenheden is opgeheven
of geclusterd en dat er inmiddels sprake is van privatisering in de betekenis van
daadwerkelijke overdracht van aandelen van overheids-NV's aan private onder-
nemingen of in de betekenis van het aangaan van strategische allianties met
buitenlandse/internationale private ondernemingen.

1 Het aantal satellieten is in feite veel groter; men dient ook de organisaties die door subsidiestroom en/of regel-
geving aan de kernoverheid gekoppeld zijn mee te rekenen.
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0**t-1<16*1*9*IM·Ul#WTOO2 181:I.dll89 
Kernoverheid Centrale Regering                       72 612 -11

Centrale Regering semi-overheid                       7                 16                   +9
Kernoverheid Eilandgebied Curagao                 46               26                  -20
Eilandgebied Cura ao semi-overheid                    19                 47                    +28

Tabel 1: Verschuiving van taken van kernoverheid naar semi-overheid tussen 1989 en 2002 bij de Centrale Over-

heid en bij het Eilandgebied Curalao

Dit onderzoek is zowel in maatschappelijk als in bestuurskundig opzicht rele-
vant. De omgeving is erg veranderd en onder invloed hiervan is ook de over-
heid op de Nederlandse Antillen, en in het bijzonder op Cura,;ao, veranderd.
Cura ao ontwikkelde zich van een slavenmaatschappij naar een industriale
samenleving en uiteindelijk naar een postindustriale samenleving. De laatste
verandering vond in een hoog tempo plaats. Deze drastische verandering was
noodzakelijk om aansluiting met de (westerse) wereld te behouden en heeft
onder druk van de Nederlandse regering en internationale organisaties als het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-American Development Bank
(IDB) plaatsgevonden (Parker, 2002: 175). Door de druk waaronder dit proces
heeft plaatsgevonden is er onvoldoende gereflecteerd over de ingeslagen koers
en zijn er nagenoeg geen studies over deze materie. Dit onderzoek kan be-
schouwd worden als een evaluatiestudie op basis waarvan de koers met betrek-
king tot verzelfstandigen van overheidstaken al dan niet bijgesteld of gewijzigd
kan worden. Hierin zijn de Nederlandse Antillen niet uniek. Uit de proefschrif-
ten van Sylvester (1999) en Van Leerdam (1999) en de studie van de Wiardi
Beckman Stichting (2002) blijkt dat ook Nederland vrij laat is begonnen met
(evaluatie)onderzoek naar verzelfstandiging. Er kan in dit kader ook verwezen
worden naar het themanummer van het blad Bestuurskunde uit 1992 (1992, jrg.
1, nr. 1). Uitde onderzoeken blijkt onderandere dat verzelfstandiging onvoldo-
ende (theoretisch) is onderbouwd. Een dergelijke conclusie geldt ook voor de
Belgische situatie (Devroe, 2000).
De bestuurskunde heeft op de Nederlandse Antillen de laatste jaren terrein
verloren als een relevante wetenschap, terwijl de behoefte aan deze vorm van

wetenschap steeds groter wordt. Twee van de belangrijkste redenen voor ter-
reinverlies zijn:  in de eerste plaats het tekort aan onderzoek en publicaties; dit
ondanks het goede werk van onder andere de Vereniging Bestuurskunde Ne-
derlandse Antillen en Aruba. In de tweede plaats het gebrek aan internationale
contacten op het gebied van de bestuurskunde.

2 Indien de landsverordening Nieuwe Overheidsorganisatie als uitgangspunt wordt genomen dient het aantal
van 37 gehanteerd te worden. Tijdens dit onderzoek was deze nog niet geimplementeerd. Op grond hiervan
wordt het aantal van 61 gehanteerd.
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Door dit proefschrift kan de bestuurskunde haar nut herbevestigen en weer
aansluiting vinden bij het internationale netwerk.
Tevens is het onderzoek relevant in organisatiekundig en politicologisch op-
zicht. Een groot deel van de relevante vraagstukken en aspecten die worden
bestudeerd, is ontleend aan de contingency-theorie van de organisatiekunde
(Mintzberg, 1979; Sylvester, 1999). Terwijl de organisatiekunde op de Neder-
landse Antillen en Cura ao in de kinderschoenen staat, heeft politicologisch
onderzoek zich bijna uitsluitend beperkt tot het gedrag van kiezers.
Tevens zijn er elementen uit de sociologie, antropologie, psychologie en econo-
mie gebruikt. Hoewel de productie op sociologisch en antropologisch gebied
behoorlijk is, heeft er nog onvoldoende kruisbestuiving plaatsgevonden met
andere disciplines, zoals bestuurskunde en organisatiekunde. In dit onderzoek
is ook gekeken naar het gedrag van de mensen in organisaties op Curagao, dus
door de bril van de antropoloog en socioloog.

1.1  De probleemstelling en de vraagstukken
Dit onderzoek heeft als onderwerp de groei en fragmentatie van de overheid
op de Nederlandse Antillen en Curagao. En de organisatieontwikkeling bij ver-
zelfstandigde overheidsorganisaties en de kernoverheid van 1985 tot en met
2002.

De volgende probleemstelling staat centraal:

Hoe is de (externe) verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen en CuraQao
verlopen?

De probleemstelling leidt tot de volgende vier relevante vraagstukken:
1. Waarom verandert de overheid? Welke krachten drijven de piramidale

overheidsorganisatie in de richting van een moleculaire netwerk-
organisatie? (De contingency-factoren)

2.  Hoe ziet de kernoverheid eruit na de verzelfstandiging van de niet-
kerntaken? (De kernoverheid)

3.  Hoe ontwikkelen de verzelfstandigde organisaties zich? (De verzelfstan-
digde organisatie)

4.  Hoe stuurt de kernoverheid de verzelfstandigde en zelfstandige organi-
saties aan? (De aansturing vanuit de kernoverheid)

Deze vier relevante vraagstukken worden ieder ontleed in een aantal aspecten
die besproken worden in deel I van dit proefschrift en die in deel 111 meer empi-
risch onderzocht worden.
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1.2  De opzet van het onderzoek

Het onderzoek is in januari 2002 gestart. De opzet van het onderzoek wordt in
onderstaande tabel schematisch weergegeven. Literatuuronderzoek en rappor-
tage waren in dit onderzoek continuprocessen.

Literatuuronderzoek

Planning en Literatuur Eerste (empirische) Tweede (empirische)
Rapportagevooronderzoek onderzoek deelonderzoek deelonderzoek

Rapportage

Figuur 1:  Het onderzoekstraject weergegeven  in een schema

Het onderzoek wordt in deze paragraaf nader beschreven. Allereerst zijn voor
dit onderzoek relevante ontwikkelingen van de overheid op de Nederland-
se Antillen vanaf 1985 tot en met 2002 in kaart gebracht. Aan de hand van
beleidsnota's en andere documenten die de afgelopen 20 jaar zijn opgesteld en
aan de hand van een aantal licht gestructureerde interviews met hoge ambte-
naren, (ex-)politici, (ex-)bestuurders en directies van overheids-NV's en -stich-
tingen zijn de kerntaken en niet-kerntaken ge)nventariseerd. De gegevens zijn
opgeslagen in een daartoe ontwikkelde databank (bijlage 10). Deze fase is af-
gesloten met de formulering van een voorlopige probleemstelling die in een
proposal voor deze promotie werd vastgelegd.

Vervolgens is er literatuuronderzoek verricht. Publicaties over verzelfstandiging
op de Nederlandse Antillen en in het bijzonder Curaqao zijn bekeken. Tevens zijn
publicaties over het onderwerp in Nederland bekeken. Hierbij lag de nadruk
op theorievorming en evaluatieonderzoek op dit gebied. Vervolgens zijn de in-
ternationale publicaties op het gebied van verzelfstandiging en organisatieont-
wikkeling in het bijzonder voor het Caribisch gebied en voor de Angelsaksische
wereld bekeken. Aan de hand hiervan is de probleemstelling aangescherpt.

In de periode van 27 mei tot en met 13 juli 2002 zijn 40 organisaties, waarvan
op basis van vooronderzoek werd aangenomen dat het verzelfstandigde orga-
nisaties waren, benaderd (bijlage 2). In totaal hebben 28 organisaties zich laten
interviewen. Onderstaande tabel geeft de respondenten en hun status weer.
Daarna zijn deze 28 verzelfstandigde organisaties onder de loep genomen. Dit
gebeurde via interviews met de directie (vragenlijst bijlage 1) en het bestuderen
van bedrijfsdocumenten.
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Geprivatiseerd                                                          2
Opgeheven                                    1

Overgenomen                                                          2
Verzelfstandigd                                               13
Zelfstandig'                                                        10
Totaal respondenten                                         28
Slapen#                                                             1
Non-respondenten                                                   12
Aantal benaderde organisaties                                  40

Tabel 2: Overzicht van de status van de 28 respondenten van de 40 benaderde organisaties

Uit de statuten van de organisaties is de volgende informatie bestudeerd:
•    De datum van oprichting van de organisatie
•    De doelstelling die de organisatie bij de oprichting heeft meegekregen
•   De samenstelling van de Raad van Commissarissen of van het stichtings-

bestuur
•    De samenstelling van de directie

Ook zijn het Bestuurs- en directiereglement bestudeerd. De volgende informa-
tie is in kaart gebracht:
•     Onderzocht is of de verzelfstandigde organisatie een visie en een missie

heeft
•     Het organogram is bestudeerd en met name is gekeken hoe het zich heeft

ontwikkeld in de loop van de tijd, in het bijzonder direct na de verzelfstan-
diging

•     De personeelsformatie is gevolgd in de loop van de tijd. Met name is gelet
op de toe- of afname van het aantal formatieplaatsen en het aantal
werknemers in het kader van verzelfstandiging

•     Onderzocht is of er een prestatiecontract (Performance level agreement)
met de overheid aanwezig is en tevens is gekeken of de naleving hiervan
daadwerkelijk door de overheid wordt gecontroleerd

•     De websites van de verzelfstandigde organisaties (indien aanwezig) zijn
bestudeerd op zoek naar aanvullende relevante informatie

1 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verzelfstandigde en zelfstandige organisaties. Verzelfstandigde or-
ganisaties zijn organisaties die ooit deel uitmaakten van de overheid en die op afstand zijn geplaatst. Zelfstan-
dige organisaties zijn organisaties die (mede door de overheid) op afstand in het leven zijn geroepen, dus die
geen ambtelijk verleden hebben maar van meet af aan autonoom waren.
4 Met een slapende organisatie wordt gedoeld op een organisatie die op papier nog bestaat, maar in de praktijk
niet meer functioneert.
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Op 1 oktober 2002 is onder auspician van de Vereniging Bestuurskunde van de
Nederlandse Antillen en Aruba een miniconferentie, getiteld: "Who owns the
company„5, gehouden. De resultaten zijn weergegeven in deel 111 van dit proef-
schrift. Bovenstaande trajecten, de eerste survey en de miniconferentie, worden
verder aangeduid met eerste (empirisch) deelonderzoek.

Het resultaat van dit eerste (empirische) deelonderzoek en van een schriftelijke
enqu6te, die in de maand februari 2003 werd gehouden, vormden het uitgangs-
punt voor verder literatuuronderzoek. Dit, samen met de conferentie van 31
maart 2003, wordt aangeduid met tweede (empirisch) deelonderzoek. \n totaal

werden in deze fase 107 organisaties benaderd (bijlage 7) waarvan onderzoek
had uitgewezen dat het verzelfstandigde, zelfstandige of geprivatiseerde or-
ganisaties waren. Hiervan waren 53 bereid mee te werken aan het onderzoek:
22 verzelfstandigde, 12 zelfstandige en 4 geprivatiseerde. Een totaaloverzicht is
weergegeven in de onderstaande tabel.

.,5 „ r 1,2 -   I -_' .-  - ifir.-_-- 1_-_-1
Afgestoten                                              2
Geprivatiseerd                                         4
Gesubsidieerd                                                        5
Overgenomen                                          2
Overheid                                                                4
Slapend                                                  2
Verzelfstandigd                                       22
Zelfstandig                                             12
Totaal respondenten                            53
Non-respondenten                                   54
Aantal uitgedeeld 107

Tabel 3: Overzicht van de aangeschreven organisaties en de achteraf vastgestelde status

De resultaten van het tweede deelonderzoek zijn op 31 maart 2003 in een con-
ferentie aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen besproken. De deel-
nemers waren: (ex-)bestuurders en (ex-)politici, directies, leden van Raden van
Commissarissen, bestuursleden van stichtingen en bestuurders van vakbonds-
organisaties. Het programma en de deelnemers zijn in de bijlage opgenomen
(bijlage 8 en 9). De conclusies van deze conferentie zijn verwerkt in  deel 111 van

dit proefschrift.

s Deze werd voorgezeten door de voormalige gouverneur van de Nederlandse Antillen, mr. jaime Saleh. De
inleiding werd verzorgd door de econoom Wim de Vrijer en het panel werd gevormd door de voorzitter van de
Vereniging Bedrijfsleven Cura(ao, ing. Bas Kooyman, een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel,
drs. Ivar Asjes en de Gedeputeerde van Financian van het eilandgebied Cura ao, David Dick MBA. De mini-
conferentie werd bijgewoond door tachtig deelnemers bestaande uit politici, directieleden, leden van Raden
van Commissarissen en van stichtingsbesturen, ambtenaren, werknemers van verzelfstandigde organisaties en
burgers.
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De combinatie van de twee empirische deelonderzoeken heeft de totale res-
pons op sommige vragen verhoogd en geeft daardoor een beter beeld. De on-
derstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de in de database opgenomen
organisaties.

.. _ .... .......4: .:-,i .. ....TKN.ED<1621:.', ..B,js.'_·- ..fYili:it ·. ._-J,....."..... ..'IGiS! 1, _
Afgestoten                                    4                            0                            4
Geclusterd                                                 9                                      6                                     15
Geprivatiseerd                            10                         3                         13
Gesubsidieerd                                          41                                     19                                    60
Opgeheven                      7                  5                 12

Overgenomen                                6                            0                            6
Diensten                                                   43                                    63                                  1067
Verzelfstandigd                             26                           13                           39
Zelfstandig                                    9                            10                           19
Totaal 155 119 274

Tabel 4: Overzicht van de totale database

Aan het slot van deze paragraaf, die handelt over de onderzoeksopzet en de
afbakening van dit onderzoek, moet nog een aantal opmerkingen gemaakt
worden over de gehanteerde methode. De inductieve benadering formuleert
op basis van een aantal specifieke gevallen een theorie, terwijl een deductieve
benadering vanuit een theorie uitspraken doet over specifieke gevallen. Sylves-
ter wijst hierbij op de afwezigheid van specifieke theorieian (Hendrikse, 1998;
Frissen e.a., 1993). Zij stelt terecht:

"Het proces van wetenschappelijke kennisvorming kan worden gezien
als een onophoudelijke pendelbeweging tussen empirische exploratie
en inductie en theoretische (hypothesevormende) deductie en toetsing."
(Sylvester, 1999: 14)

De organisatieleer is normatief en analytisch (Feitsma, 1989). Deze twee aspec-
ten zijn zoveel mogelijk gedxpliciteerd, maar ze zijn niet volledig te scheiden.
Met andere woorden, er is gestreefd naar een scheiding tussen de feiten en de
mening van de onderzoeker. Maar uit Frissen (1999:12) kan aangehaald worden
dat dit een moeilijke taak is. De natuurwetenschappelijke verleiding om zaken
in cijfers te willen uitdrukken, waarnaar Frissen verwijst, is vermeden. WeI is
een database bewerkt. Het uitgangspunt is echter dat empirie alles is wat we
kunnen waarnemen door tellen, meten, kijken, zoeken, horen, zien, spreken,
voelen en ruiken. Het filteren van de werkelijkheid is onvermijdelijk. De positie
van de waarnemer bepaalt de waarneming.

6 De organisaties UTS (United Telecommunication Services) en BZV (Bureau Ziektekosten Voorzieningen) behoren
tot beide overheden, zowel land als eiland. In het onderzoek is bij het opstellen van de tabellen aangenomen
dat deze organisaties eilandsinstanties  zijn.
7 Het zuiver krijgen van de totale database voor wat betreft de overheidsdiensten valt buiten dit onderzoek. De
nadruk ligt op de verzelfstandigde, zelfstandige en geprivatiseerde organisaties.
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1.3  Afbakening

In deze studie gaat de belangstelling uit naar de 'externe verzelfstandiging" op
de Nederlandse Antillen en CuraQao, in de periode 1985 tot en met 2002 en met
name naar ontwikkelingen binnen en rond de organisatie van het ambtelijk
apparaat. Dit houdt in dat ontwikkelingen binnen de politieke constellatie c.q.
de coalities worden aangehaald omdat in het algemeen wordt aangenomen
dat (partij)politieke ideologiean van invloed zijn op het overheidsbeleid ten
aanzien van verzelfstandiging (Goede in Cijntje, 2003).

Het object van onderzoek is het openbaar bestuur op de Nederlandse Antillen
en Curagao. Hetgaat in het bijzonderom de kernoverheid en de organisaties op
afstand. Primair is gekeken naar de verzelfstandigde organisatie. Verder wordt
ook gekeken naar extremere vormen van verzelfstandiging, zoals actief afsto-
ten of verkoop van aandelen. Daarnaast wordt gekeken naar de overname door
de overheid van taken van de private seaor (aangeduid met publikisering, na-
tionalisatie of deprivatisering) en de organisaties die de overheid in het leven
heeft geroepen om nieuwe taken uit te voeren.

Een opmerking over de methode is de volgende. Feitsma (1989) presenteert een
driedeling in de literatuur van de organisatiekunde die elkaar chronologisch en
thematisch opvolgt:

1. Managementliteratuur geschreven op basis van de praktische ervaring
2.  De gesystematiseerde normatieve organisatiewetenschappen met als

grondleggers Taylor en Fayol
3.  Dissertaties van de hand van organisatieadviseurs

Deze driedeling geeft ook de drie ambities van de bestuurskunde weer:
beschrijven (descriptie), verklaren en adviseren (prescriptie). Dit onderzoek sluit
meer aan bij de derde categorie van Feitsma. De voorbereiding van het onder-
zoek is voor een belangrijk deel verricht tijdens een carri*re in de organisatiead-
viesbranche bij u6n van de 'Big Five companies' in het Caribisch gebied. De drie
ambities komen ook aan de orde in dit proefschrift.

De opbouw van het proefschrift is bepaald door de probleemstelling. Na de in-
leiding en de begripsbepaling volgen drie delen. Deel I handelt over de theorie.
Deel 11 heeft betrekking op de veranderingen op de Nederlandse Antillen, in het
bijzonder Curaqao. Deel Ill heeft betrekking op de empirie. Het geheel wordt
afgesloten met een concluderend hoofdstuk.

In deel I wordt het theoretisch kader dat betrekking heeft op de vier vraagstuk-
ken die voortvloeien uit de probleemstelling uitgewerkt en worden er een aan-
taI empirisch te onderzoeken aspecten geformuleerd. Deze te onderzoeken
aspecten worden steeds weergegeven in bold aangegeven tekst. In hoofdstuk 4
wordt het eerste relevante vraagstuk, de contingency-factoren,
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nader beschouwd. Wat zijn de drijvende krachten achter de veranderingen
van het openbaar bestuur? Wat geschiedt er in de omgeving van het openbaar
bestuur? Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 gekeken naar de drie vraagstukken
van verzelfstandiging: de herstructurering van het openbaar bestuur, dat nadat
de niet-kerntaken zijn verzelfstandigd nog als regisseur fungeert; hoe de ver-
zelfstandigde organisaties zich aanpassen aan de nieuwe omgeving; en tot slot
hoe de aansturing van de verzelfstandigde organisaties vanuit de kernoverheid
plaatsvindt.

Hoofdstuk 6 van dit proefschrift vormt de brug tussen de delen I (de theorie) en
111 (de empirie). Het betreft hierbij vertaling van de contingency-factoren naar
de Antilliaanse en CuraQaose situatie.

In deel 111 wordt in hoofdstuk 7 de verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen
en Curagao chronologisch beschreven vanuit drie perspectieven: beleid, politiek
en wetenschap. In de hoofdstukken 8 tot en met 11 worden de aspecten (weer-
gegeven in bold aangegeven tekst) van de vier relevante vraagstukken voort-
vloeiend uit de probleemstelling nader bestudeerd. In hoofdstuk 12 worden de
conclusies van het onderzoek gepresenteerd.
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Begripsbepaling

In dit hoofdstuk wordt het object van onderzoek van deze studie nader gede-
finieerd. Het object van onderzoek is het openbaar bestuur op de Nederlandse
Antillen en Cura ao. Het gaat om de kernoverheid en de organisaties op af-
stand. In eerste instantie zijn de verzelfstandigde organisaties onderzocht. Ook
is gekeken naar andere vormen van verzelfstandiging, zoals actief afstoten of
verkoop van aandelen. Tevens is onderzoek gedaan naar de overname door de
overheid van taken van de private sector (publikisering, nationalisatie of de-
privatisering). En tot slot is ook onderzoek gedaan naar de organisaties die de
overheid in het leven heeft geroepen om nieuwe taken uit te voeren.

Er is geen consensus over de inhoud van het label verzelfstandiging (Waagenaar
& Voskamp, 1988; De Ru, 1987; Sylvester, 1999). Wie zich uitsluitend zou richten
op de Nederlandse Antillen en Cura ao zou uit het 009 kunnen verliezen dat
verzelfstandiging niet uitsluitend verbonden is met het openbaar bestuur. Dit
misverstand zou ook kunnen ontstaan op grond van Nederlandse publicaties
(Sylvester, 1999; Van de Gevel & Van Goor, 1997). Het is een feit dat verzelfstan-
diging zich ook voordoet binnen de particuliere sector (Vos, 1993; Van Leerdam,
1999). Na bestudering van publicaties van Drucker, Toffler en Naisbitt kan men
zich afvragen of verzelfstandiging van overheidsonderdelen weI iets anders is
dan het toepassen van de 'going back to the core business' strategie die door
grote bedrijven reeds in de jaren zeventig werd toegepast.

Ook zou de gedachte kunnen ontstaan dat privatisering c.q. het terugdringen
van de overheid een thema is van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het
thema gaat echter veel verder terug. Al in 1776 publiceert Adam Smith zijn
studie "An inquiry into the nature and causes of The Wealth of nations". Velen
verwijzen naar deze studie en onderstrepen de stelling van Adams met betrek-
king tot arbeidsdeling. Maar minstens even centraal is zijn stelling dat de markt
het best functioneert met betrekking tot productie en distributie als de over-
heid niet intervenieert (laissez-faire) (Adam Smith, 1937; Recht, 2002: 15). Het
is in feite nog steeds deze stelling die de voorstanders van privatisering trachten

te onderbouwen.

Hoewel ook buiten de overheid verzelfstandiging voorkomt en de discussie
terug te voeren is tot Adam Smith, zal dit onderzoek zich primair richten op
verzelfstandiging van overheidsorganisaties in de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Dit neemt niet weg dat nuttige inzichten met betrekking tot verzelf-
standiging, opgedaan in andere sectoren en andere tijden, ook onder de loep
genomen zullen worden.
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In 1997 schrijven Van de Gevel en Van de Goor in de vijfde editie van het hand-
boek "Bestuur & Systeem" het volgende:

"Privatisering wordt in de literatuur meestal omschreven als al die vormen
van verzelfstandiging waarbij door de overheid verrichte taken hetzij onder
een minderdirecte vorm van overheidsinvloed wordengesteld, hetzij geheel
aan die overheidsinvloed worden onttrokken. Praktisch gezien komt dat
neerop een breed scala van varianten, lopende van het uitbesteden van een
overheidstaak aan een particuliere organisatie tot het volledig afstoten van
een overheidstaak. In feite gaat het dus om de keuze tussen voorzien in de
behoeften via markt- of budgetmechanisme of eventueel een combinatie
van beide. Blijkbaar verwacht men betere resultaten van het marktmecha-
nisme dan van de overheid." (Van de Gevel & Van Goor, 1997: 402)

Over deze vermeende superioriteit van de markt zijn twijfels, met name na em-
pirisch onderzoek (Adam, 1992: 3; Wiardi Beckman Stichting, 2002).

Ramanadham, die in de Angelsaksische traditie staat, stelt:

"Privatization covers a wide continuum of possibilities, between de-
nationalization at one end and market discipline at the other."
(Ramanadham, 1989).

Ramanadham presenteert een overzicht van vijftien vormen van privatisering:

Privatization Ownership measures Total denationalization Management buy-out
Co-operation
Special Share

Joint venture
Liquidation

Organizational measures Change in holding company
structure

Change within monolithic
structures

Leasing
Competition
Restructuring

Operational measures Contracting out
Incentives rewards
Investment criteria
Pricing principles
Targets
Resort to capital markets
Rationalization government
control

Figuur 2: Vormen van privatisering in de Angelsaksische traditie conform Ramanadham (1989)
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'Ownership measures' is wat in Nederland wordt aangeduid met afstoten,
waardoor de overheid geen bemoeienis meer heeft met de verzelfstandigde
of in dit geval geprivatiseerde organisatie. 'Organizationa/ measures' hebben
betrekking op externe verzelfstandiging, waarbij de overheid 'eigenaar' blijft.
Terwij\ 'Operational measures' betrekking hebben op vormen van interne ver-
zelfstandiging.

In een publicatie van het NIVRA, "Verze/fstandiging en accountant" (Mol, 1994),
wordt erop gewezen dat tijdens de kabinetten Lubbers (1982 - 1989) privatise-
ring het geheel is waar verzelfstandiging een onderdeel of vorm van is. Rond
1990 wordt gesproken van interne en externe verzelfstandiging. Privatisering is
daarbij een van de vormen van externe verzelfstandiging. In bovengenoemde
publicatie wordt een classificatie gepresenteerd (zie figuur 3), die ook in andere
publicaties wordt gebruikt (Frissen e.a., 1992: 8-9; Wiardi Beckman Stichting,
2002: 7).

Zelfbeheer
Intern

Agentschap
Functionele decentralisatie

Extern Marktconform bedrijf

Privatisering Afstoten
Uitbesteden

Figuur 3: Vormen van verzelfstandiging conform het NIVRA (1994)

Bij interne verzelfstandiging krijgt de organisatie meer financiale zelfstandig-
heid. De hierarchische verhouding met de minister of het college blijft bestaan.
Belangrijkste concepten zijn zelfbeheer en contractmanagement. Agentschap
is een variant van interne verzelfstandiging. Sturing door het politieke bestuur
vindt hier plaats op de output (producten en de prestatie).
Bij externe verzelfstandiging wordt ook juridische verzelfstandiging gereali-
seerd en verandert de verhouding met het politieke bestuur. Dat gebeurt als
activiteiten worden ondergebracht in een marktconform functionerend bedrijf
al dan niet als tussenfase naar geheel of gedeeltelijk (actief of passief) afstoten.
Bij uitbesteden worden op basis van een contract taken uitbesteed aan particu-
lieren (Cornelisse e.a., 1994).

Staatsen presenteert (in: Waagenaar & Voskamp, 1988) een continuOm reikend
van nihil overheidsbetrokkenheid tot 100% zelf doen door de overheid:
• afstoten (actief of passief)
• verzelfstandiging: uitbesteden
• samendoen (public private partnership)
•    zelf doen

Manunza (2001) voegt de vorm 'privatisering uit de markt' aan het rijtje toe.
Het gaat om commercialisering van een collectieve voorziening. Dit geschiedt
wanneer de marktsector diensten gaat aanbieden die concurreren met de over-
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heid. Gesteld wordt dat dit positieve gevolgen met zich meebrengt, onder an-
dere deregulering.

De Commissie Sint presenteert in 1994 het volgende overzicht dat sindsdien
veelvuldig in publicaties wordt overgenomen (Van Twist, 1996; Bovens, 2001).

Zelfstandig bestuurs- Privatisering: Privatisering:Zelfbeheer Agentschap orgaan uitbesteden taakafstoten
Interne verzelfstandiging Externe verzelfstandiging
Publiekrechtelijke rechtsvorm

| Privaatrechtelijke rechtsvorm

Algemeen Specifiek beheersregime Financieel regime: boek 2 BWbeheersregime

Figuur 4: Vormen van privatisering conform Commissie Sint (1995)

Externe verzelfstandiging en privatisering vinden plaats door de uitvoering van
taken onder te brengen in een rechtspersoon. Dit geeft de organisatie handen
en voeten. Met name de N.V. beschikt over onafhankelijke commissarissen die
niet zonder meer instructies van de aandeelhouder (de overheid) hoeven opvol-
gen. De stichting is niet erg geschikt voor verstrekkende privatisering; het is niet
voor de hand liggend bij bedrijfsmatige activiteiten (Klopper in: De Ru, 1987).

Bovens e.a. spreken niet van verzelfstandiging en/of privatisering maar van Ii-
beralisering (2001: 319). Maar de eenvoud van Hakvoort en Veenswijk (1997)
spreekt aan. Zij gaan uit van een driedeling: privatisering, externe verzelfstan-
diging en interne verzelfstandiging.

Maeijer (1997) maakt in zijn afscheidscollege "Privatisering: nadere verkenning
van een al te gemakkelijk ingeslagen weg" een aantal opmerkingen. In de eer-
ste plaats stelt hij dat rond privatisering en verzelfstandiging, met betrekking
tot de begripsbepaling, spraakverwarring is ontstaan. Hij stelt vast dat ersprake
is van een breed privatiseringsbegrip waaronder ook verzelfstandiging valt. Hij
gaat vervolgens in op de rechtspersoonlijkheidsvormen die worden gehanteerd:
N.V. of B.V. en stichting. De N.V.-vorm wordt met name toegepast daar waar
er sprake is van marktwerking. Bij de stichtingsvorm is er geen marktwerking
en de overheid behoudt via buitenstatutaire en statutaire middelen een over-
wegende invloed. Bij het toepassen van de stichtingsvorm heeft zich, volgens
Maeijer, wildgroei voorgedaan. Hij onderscheidt voorts drie typen van stich-
tingen (deskundigentype, participatieve type en het type van strikte regelge-
bonden uitvoering) en stelt dat een stichting alleen nog maar in het leven mag
worden geroepen als ze voldoet aan de kenmerken van een van de drie typen.
Hij waarschuwt voor een privaatrechtelijke vermomming van een bestuurlijk
optreden en voegt eraan toe dat de overheid toch aansprakelijk blijft. Tot een
dergelijke stelling komt ook Devroe (2000) in zijn proefschrift over privatisering
en verzelfstandiging in Belgitb.
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2.1   Het tegenovergestelde van verzelfstandiging

Verzelfstandiging en publikisering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden te-
genpolen. Devroe (2000) geeft aan dat ook in Belgia in de discussie inzake pri-
vatisering verzelfstandiging en nationalisatie aan elkaar gerelateerd zijn.

Ruller (Rooi, 1989) gebruikt de term 'pub/ikisering'als tegenhanger van privati-
sering en geeft een inventarisatie van de motieven die hij is tegengekomen om
te privatiseren en te publikiseren. Anderen hanteren de termen: nationalisatie,
deprivatisering of politisering (de Ru, 1987; Waagenaar & Voskamp, 1988). In de
nu volgende figuur wordt een overzicht gegeven van de motieven voor respec-
tievelijk privatisering en nationalisatie.

 :*elll*611Mtl ma 1*01VitliE¥mil 
1. Nieuwe tijden, modernisering, een bepaaldTraditie; ontwikkelingsmotief. ontwikkelingsniveau is bereikt.
2. Essentiele overheidstaak (kerntaak). Bevorderen marktwerking.
3. Bevorderen concurrentie, innovatie, flexibili-

Marktregulering. teit ten opzichte van de vraag.
4. Ideologie, bijvoorbeeld socialisme of com- Ideologie. bijvoorbeeld overheid tast vrijheid

munisme. aan.

5.     Behoud en uitbreiding van macht van be- Terugbrengen van macht bij de maatschap-
stuurders.                                                pij.

6. Overheid heeft financieel kracht, potentie. Overheidstekort. Te grote financiale sector.
7. Tegen monopolie in privu-handen. Particuliere organisaties zijn efficianter.

Profijtbeginsel, ontlasting van overheidsbud-8.     Overheid is goedkoper, geen noodzaak tot
get, uitbesteding is goedkoper. Concurren-winst. tie bevordert kostenbewustzijn.

9. Kwaliteit staat centraal. Kwaliteit is ook te Concurrentie bevordert kwaliteit, klantge-
bereiken met regulering, toezicht. richtheid.

Overheid kan moeilijk manoeuvreren met10.   Zekerheid voor dienstverlening, allocatie,
gebieden, omvang, markt, te kleine schaal,spreiding, continuiteit. minder knowhow.
Te duur, bureaucratisch log, niet inspelen

11.   Herverdelen van 'inkomen' via overheidspro- op individuele behoeften, weinig flexibel.
ductie. Doel op andere wijze bereiken bijvoorbeeld

subsidie, belasting.
12. Democratisch handelen, inzichtelijk, verant- Burger zelf verantwoordelijk. Discipline van

woordelijkheid duidelijk. de markt.
13.   Zorg voor werkgelegenheid. Markt bevordert werkgelegenheid.
14. Uitbreiding macht van overheidsvakbonden. Tegengaan van macht overheidsvakbonden.

Overheid ongeschikt als manager, weinig15. Macro-economische invloed op economie
flexibiliteit, benadeelt varidteit. Ontlastingdoor 'micro' maatregelen. van de politieke en ambtelijke top.

16. Voorbeeldfunctie bijvoorbeeld ten aanzien Winst en incentives bevorderen productie,
van personeelsbeleid, behoorlijk minimum- winstmaximalisatie stimuleert managers.
loon. Motivatie.

Figuur 5:  Motieven om te privatiseren of in te grijpen door de overheid naast elkaar gelegd door Ruller (Rooi,
1989)
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2.2  De begrippen overheid en private sector

Behalve het begrip verzelfstandiging behoeft in de context van dit onderzoek
ook het begrip overheid een nadere bepaling. Frissen (1999: 24) spreekt van de
verzameling arrangementen en domeinen waarin het publieke gestalte krijgt.
Dit is abstract. In de onderstaande tabel wordt het meer concrete begrippenka-
der van Bovens e.a. uit "Openbaar bestuur: be/eid organisatie en po/itiek"
(2002) weergegeven. Daar wordt tevens gearceerd wat in deze studie wordt

verstaan onder de overheid wanneer gesproken wordt over 'de fragmentatie
van de overheid'.
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Semi-overheid: niet rechtstreeks aan de
politieke gezagdragers ondergeschikte
publieke organisaties en functionaris-
sen, zoals zelfstandige bestuursorga-
nen, overheidsbedrijven, PBO-instellin-
gen, adviesorganen en hun personeel.

Maatschappelijk Particuliere organisatie / publieke taak
middenveld: parti-
culiere organisaties
met en zonder pu-
blieke taken, maar Particuliere organisatie / non-profit

Particuliere zonder winstoog-
Sector merk, zoals bonden,

verenigingen en
stichtingen.
Bedrijfsleven: parti-
culiere organisaties Particuliere organisatie / profit
met winstoogmerk.

Figuur 6: De overheid volgens Bovens e.a. (2001)

Onder de overheid wordt in dit onderzoek verstaan: de politieke gezagsdra-
gers en het ambtelijk apparaat.

In een ander, voor dit onderzoek ontwikkeld, model wordt uitgegaan van twee
typen van organisaties: overheidsorganisaties en de private sector.



28   Hoofdstuk 2

Overheidsorganisaties Private sector

Ideaaltypen nisaties
Kernoverheid Internationaal concurrerende orga-

Semi-overheid Op de lokale markt gerichte bedrij-Hybriden
ven

Figuur 7: Typologie van organisaties

Binnen de categorie overheidsorganisaties worden twee subcategorieen on-
derkends: kernoverheid en semi-overheid. Binnen de private sector valt on-
derscheid te maken tussen organisaties die uitsluitend op de lokale markt zijn
gericht en organisaties die internationaal concurreren. Met andere woorden,
er zijn twee ideaaltypische organisaties: kernoverheid en internationaal con-
currerende organisaties. Er bestaan twee soorten hybride organisaties (meng-
vorm): semi-overheid en bedrijven die op de lokale markt gericht zijn. Een hy-
bride overheidsorganisatie is een organisatie die het uitvoeren van publieke
taken combineert met het ondernemen van commerciale activiteiten (Hakvoort
en Veenswijk, 1998; Frissen, 1999; Wiardi Beckman Stichting, 2002: 77; Bovens
e.a., 2001: 198-200; Devroe, 2000).  In de literatuur wordt veel aandacht besteed
aan de hybride overheid. Hakvoort en Veenswijk (1998) stellen dat het gaat
om het verenigen van twee mogelijk tegenstrijdige waardepatronen: publieke
waarden en waarden van de markt.

Publiek Markt
Regels Resultaten
Behoorlijkheid Efficientie
Anticipatie Aanpassingen
Verantwoording Leiderschap
Zorgvuldigheid Innovatie
Openbaarheid Geheimhouding
Voice Exit
Rechtmatigheid Effectiviteit
Roeping Eigenbelang
Alqemeen belanq VVinst

Figuur 8: Kernbegrippen die verbonden zijn met de publieke en de marktbenadering volgens Lane (Hakvoort en
Veenswijk  1998: 8)

Er is in de bestuurskundige literatuur weinig aandacht voorde hybride markt. Bij
deze hybride vormen worden niet alle bovengenoemde waarden nagestreefd.
Devroe stelt dat de semi-overheid ontmaskerd moet worden:

"De theorie die bepleit dat als privaatrechtelijke rechtspersonen 'vermom-
de' overheidsdiensten ook als overheidsdienst 'ontmaskerd' en behandeld
zouden worden ('piercing the private veil' naar analogie van het Ameri-
kaanse 'piercing the corporate veil'; uit te breiden tot 'piercing the contrac-
tual veil' in de mate dat beheersovereenkomsten geen echte overeenkoms-
ten blijken te zijn) is erop gestoeld." (Devroe 2000)

8 In feite gaat het om een continuum met aan het ene uiterste overheidsorganisaties en aan het andere uiterste
de private sector. Maar in dit onderzoek wordt volstaan met de tweedeling.
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2.3  Begripsbepaling voor de Nederlandse Antillen en Curasao

De overheidstaken op de Nederlandse Antillen en Curagao worden in een van
de volgende organisatievormen uitgevoerd:

Overheids-NV's (Commerciale, op de markt opererende,
in privaatrechtelijke rechtsvorm)

(Ver)zelfstandig(d) Overheidsstichtingen
Sui generis organisaties
Gesubsidieerde instellingen
Overheidsbedrijven

Kernoverheid Eilandgebied Cura ao Overheidsdiensten
Afdelingen
Ministeries
Directies

Kernoverheid Nederlandse Antillen
Afdelingen
Ondersteuningsbureaus

Figuur 9: De vormen waarin overheidstaken worden uitgevoerd op de Nederlandse Antillen en Curagao

Commerciele, op de markt opererende, instellingen, in privaatrechtelijke rechts-
vorm, zijn instellingen die volgens bedrijfseconomische normen functioneren
en die als N.V. zijn georganiseerd.

Overheidsstichtingen zijn stichtingen waarin de overheid alleen of samen met
(sociale) partners de bestuursleden aanwijst en waaraan zij (gedeeltelijke) sub-
sidie toekent.

Sui generis organisaties zijn organisaties die zijn verzelfstandigd, maar die een
andere rechtsvorm hebben dan overheids-NV of -stichting.

Gesubsidieerde instellingen zijn lands- en eilandsinstellingen die (gedeeltelijke)
overheidssubsidie genieten om een overheidstaak uit te voeren.

Overheidsbedrijven zijn eilandsinstellingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid
waarvan de activiteiten in de vorm van een bedrijf zijn georganiseerd, die een
prijs in rekening brengen aan derden voor bewezen diensten en waarvan even-
tuele exploitatietekorten door het Eilandgebied Curalao worden gedekt.

Overheidsdiensten zijn onderdelen van de eilandsoverheid die met het oog op
hun taakuitoefening een zekere organisatorische eenheid vormen. Zij hebben
geen eigen rechtspersoonlijkheid.

Afdelingen zijn kleine onzelfstandige onderdelen van de overheid die beleids-
ondersteunende of beleidsuitvoerende taken verrichten. Zij hebben geen eigen
rechtspersoonlijkheid.
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Ministerieszijn de organisatorischeaanduidingen voorde politieke portefeuilles
van rninisters.

Directies zijn de organisatie-eenheden die worden ondergebracht in een porte-
feuille c.q. Ministerie.

Afdelingen zijn de organisatie-eenheden van de directies.

Ondersteuningsbureaus bieden ondersteuning aan de directies voor wat be-
treft secretariaat en PIOF-aangelegenheden, waarbij PIOF staat voor personeel,
informatievoorziening, organisatie en financian.

Wat wordt onder verzelfstandiging of het op afstand plaatsen van overheidsta-
ken verstaan? Deze discussie wordt op de Nederlandse Antillen en in het bijzon-
der op Curagao al sinds het midden van de jaren tachtig gevoerd. In het mid-
den van de jaren tachtig brengt het Nederlandse Adviesbureau Berenschot de
concepten verzelfstandiging en privatisering over naar de Nederlandse Antillen
en Cura ao. In 1993 wordt door M. Goede op het symposium voor overheids-
juristen in navolging van Bekke het concept 'containerbegrip= geintroduceerd
om het concept privatisering te kunnen plaatsen. Privatisering is een continuum
reikend van deregulering tot afstoten. Ergens in dat spectrum bevindt zich ook
verzelfstandiging. De discussie is echter van veel eerdere datum:

"
In [Op] CuraQao is er omstreeks de jaren 70 en begin jaren 80 een sterke

trend richting privatisering geweest. Hieruit zijn [is] een groot aantal ver-
zelfstandigde organisaties voortgekomen, o.a. FKP (Fundashon Kas Popu-
lar), Setel N.V., KAE N.V. (Kompania di Awa i Elektrisidat di K6rsou).

De indruk bestaat dat wij thans anno 1993 aan de vooravond staan van een
nieuwe privatiseringsgolf." (Goede in Best, 1993)10

De verwachte privatiseringsgolf werd een verzelfstandigingsgolf. Het zou tot
december 2001 duren voor de eerste daadwerkelijke privatisering gerealiseerd
werdlt: de verkoop van het World Trade Center aan de Venezolaanse groep Di
Stefano. Het citaat stelt verder dat verzelfstandiging zich in golven aandient en
suggereert voorts dat de snelheid van de golven steeds toeneemt.

Het Nederlandse adviesbureau Berenschot brengt in 1986 in opdracht van de
Centrale Regering van de Nederlandse Antillen het rapport "Eki/ibrio & Ade-
/anto" uit.

9 Van een containerbegrip is sprake wanneer verschillende aan elkaar gerelateerde zaken gezamenlijk worden
aangeduid met een term.
,° FKP is de stichting belast met sociale woningbouw op Curalao. KAE N.V.  was het bedrijf belast met de produc-
tie van water en elektriciteit op Cura ao dat thans onderdeel is van Aqualeara N.V.
li Hier wordt de privatisering van de hotels die de overheid in de loop van de tijd heeft overgenomen en later
weer geprivatiseerd niet meegerekend.
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In dit rapport wordt voor het eerst een inventarisatie gepresenteerd van alle on-
derdelen van het openbaar bestuur die in aanmerking komen voor verzelfstan-
diging. Het bureau bedient zich van de metaforen 'rooien en snoeien'. Maar het
is prof. Peter Boorsma die een zware stempel drukt op het begrippenkader. Hij
presenteert het begrippenkader in de nota "Privanti/" in 1988. Deze werd ge-
publiceerd in opdracht van de toenmalige minister van Economische Zaken van
de Nederlandse Antillen. Mede hierdoor zijn de concepten op de Nederlandse
Antillen nagenoeg identiek aan die van Nederland12.
Boorsma introduceert privatisering als een continuum. Hij onderscheidt zes ver-
schillende privatiseringsvormen:

1. Actief afstoten en verkopen
2. Passief overlaten
3. Uitbesteden
4. Profijtbeginsel
5. Vrijwilligerswerk
6. Verzelfstandigen

Actief afstoten en verkopen zijn de meest vergaande vormen van privatisering.
De overheid stoot een activiteit af naar de particuliere sector, waarbij de over-
heid zorg draagt voor continu'lteit van de dienstverlening door bijvoorbeeld tij-
delijke subsidiaring. Dit in tegenstelling tot passief overlaten (Boorsma, 1988).

Passief overlaten houdt in dat de overheid haar activiteiten stopt en het aan de
particuliere sector overlaat om de activiteiten voort te zetten.

Uitbesteden is die vorm van privatisering waarbij de overheid werkzaamheden
laat verrichten door derden op basis van een contract tegen betaling. Bij deze
vorm blijven planning en financiering bij de overheid en wordt de productie
tegen betaling overgedragen aan de private sector.

Profijtbeginsel duidt op het vragen van een prijs aan de gebruiker van een over-
heidsdienst, waarbij de dienst direct aan de individuele gebruiker ten goede
komt. Het gaat er dus om dat goederen of diensten, die in het verleden uit de
algemene middelen werden betaald en die dus gratis werden verstrekt, nu te-
gen betaling worden geleverd.

Vrijwilligerswerk is het uitbesteden van een activiteit aan vrijwilligers.

Verzelfstandigen duidt op het weghalen van een activiteit uit de 'genera/
government'. De organisatie belast met de activiteit krijgt een zelfstandige sta-
tus, waarbij het management de bevoegdheden en de daarbij behorende ver-
antwoordelijkheden krijgt.

'2 De overeenkomst met Nederland is merkwaardig daar verzelfstandiging in Nederland verbonden is met de
verzuiling die op de Nederlandse Antillen en Curafao beduidend minder heeft gespeeld.
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In deze studie is ook gekeken naar zelfstandige organisaties. Het betreft orga-
nisaties die (mede) door de overheid zijn opgericht met een zelfstandige status
of die zijn genationaliseerd. In tegenstelling tot de verzelfstandigde zijn ze niet
verwijderd uit 'general government', maar waren ze van meet af aan auto-
noom.

De zes vormen kunnen worden ingedeeld in interne en externe verzelfstandi-
gingsvormen.

ProfijtbeginselIntern
Uitbesteden
Verzelfstandigen
VrijwilligerswerkExtern
Actief afstoten
Passief overlaten

Figuur 10: Vormen van verzelfstandiging conform Privantil (1988)

In onderstaande matrix wordt schematisch weergegeven welke rol de overheid
blijft vervullen bij de verschillende varianten van privatisering. Naarmate de or-
ganisatie door verzelfstandiging verder op afstand komt te verkeren, gaat het
steeds meer lijken op afstoten.

Protijt- Uitbeste- Verzelfstan- Vrijwillgers- PassietAfstotenbeainsel den digen vverk overlaten

Planning & beleid   +               +              +                 +                 -
Financiering             -                   +                 + / -                -
Productie                   +                    -

Figuur  11:  De rol van  de overheid  bij  de verschillende varianten van  privatisering (Aerts,  1990)

Het begrippenkader dat op de Nederlandse Antillen wordt gehanteerd is het
Nederlandse begrippenkader, zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk naar
voren is gebracht. Een enkeling haalt de Angelsaksische literatuur aan. Er is in-
houdelijk geen wezenlijk verschil tussen het Nederlandse en het Angelsaksische
begrippenkader (www.privatization.org).

Opvallend is dat Boorsma het onderscheid tussen interne en externe verzelf-
standiging niet uitwerkt. Dit is mogelijk 6un van de verklarende factoren voor
het feit dat tot vandaag de dag interne verzelfstandiging nauwelijks plaats-
vindt binnen de kernoverheden van de Nederlandse Antillen en Cura ao.

2.4  Motieven om te verzelfstandigen
In 1970 stelde Drucker:

"Elke activiteit van een overheidsinstantie, elk nutsbedrijf dat wordt geo-
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pend en al het personeel dat ze in dienst neemt, het wordt allemaal in de
politiek ingebouwd en geYntegreerd." (Drucker, 1970: 233)

Daarom zijn er binnen de overheid allerlei structuren bedacht om de politiek
op afstand te houden, maar dat maakt de overheid duurder (Drucker, 1970).
Verder stelt Drucker in 1970 dat mensen nog steeds het verst komen binnen de
overheid als zij ten aanzien van allerlei zaken de boot afhouden en geen gekke
dingen doen. Geen vernieuwingen in het hoofd halen en geen initiatief nemen,
maar gewoon rustig blijven doen wat tot nu toe gedaan is. Met andere woor-
den, er is geen innovatie, waardoor op den duur hoge kosten ontstaan met
gevolgen voor de prijs. Op deze wijze worden impliciet motieven aangereikt
om te verzelfstandigen:

•    Het verlagen van de kosten van de diensten
•   Het op afstand plaatsen van de politiek
•   Het bevorderen van innovatie

Bovenstaande redenering wordt ook aangetroffen in "Reinventing Govern-
ment" van Osborn en Gaebler (1993).

Klopper (in: De Ru, 1987) geeft de volgende motieven voor verzelfstandiging:
• Bereiken budgettaire besparingen
•   Verbeteren van de bestuurlijke beheersing
•   Versterken van de marktsector
•   Verbeteren van de dienstverlening

Van de Gevel en Van de Goor geven de motieven van verzelfstandiging door
op een rij te zetten wat in de literatuur wordt gepresenteerd als de voor- en de
nadelen van verzelfstandigen:

"voordelen
1. Grotere doelmatigheid, hogere welvaart. Aangezien particuliere, onder

marktomstandigheden werkende, bedrijven tegen lagere kosten wer-
ken, zouden op deze manier besparingen bij de overheid mogelijk zijn
bij een zelfde mate van doelverwezenlijking. De welvaart zou dan ho-
ger zijn.

2. Betere afstemming van voorzieningen op behoeften burgers. Confron-
tatie met het prijskaartje zou de consument aanzetten tot een bewuster
gebruikmaken van voorzieningen.

3. Geringere overbelasting overheidsapparaat. Minder taken betekent
een minder zware druk, minder belasting van politici, bestuurders en
ambtenaren.
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nadelen
1.  ContinuTteit van de voorziening loopt gevaar. Het particuliere bedrijfs-

leven is in een taak uiteraard niet geinteresseerd als deze niet langer
winstgevend kan worden verricht.

2. Bescherming sociaal zwakkeren komt in het geding. Prijzen, door par-
ticuliere bedrijven berekend, kunnen (omdat ze kostendekkend moeten
zijn) voor sommige groepen in de samenleving onbetaalbaar zijn.

3. Algemeen belang wordt onvoldoende gewaarborgd." (Van de Gevel &
van Goor, 1997: 403)

Frissen e.a. (1992: 6-7) voegen twee groepen motieven toe: normatieve en
instrumentele motieven. Onder de eerste groep ressorteren:

•  Verzelfstandiging als middel om de overheid in te richten, zodat ze
haar kerntaken beter kan behartigen

•  Verzelfstandiging als middel om het politieke primaat te versterken
•  Verzelfstandiging als middel om de democratie te versterken

De instrumentele motieven zijn:
• Verzelfstandiging om kosten- en efficientiebewustzijn te kweken
• Verzelfstandiging om beleidsontwikkeling en -uitvoering te scheiden
• Verzelfstandiging als strategie om:

o  gebruik te maken van schaalvoordeel of territoir
o specifieke deskundigheid in te brengen
o participatie van belanghebbenden te bevorderen
o  de politiek op afstand te plaatsen

• Verzelfstandiging als gevolg van sociaal-wetenschappelijk inzicht in de
grenzen aan centrale sturing

Hakvoort en Veenswijk (1998: 2) onderkennen de politiek-economische motie-
ven en stellen dat het bewerkstelligen van een dramatische cultuuromslag bij
de verzelfstandigde organisaties van een ambtelijke naar een meer bedrijfs-
matige cultuur een belangrijk, vaak vergeten c.q. onderbelicht, motief is.

Van Twist e.a. (1996: 28) presenteren een lijst van motieven om overheidstaken
te verzelfstandigen.
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Bedrijtseconomische principes: kostentoerekening, interne
efficiency

Bedrijfsvoeringsoverwegingen
Toename van het kostenbewustzijn
Flexibilisering van omvang, expertise en organisatie
Hogere clientgerichtheid door sterke contaaorganisatie
Herstel van het politieke primaat
Concentratie op hootdlijnen door top van het kerndeparte-
ment
Onafhankelijke en bestendige taakuitvoering en oordeels-

Bestuurlijke overwegingen vorrplpg
Meaevetrokkenheid van partijen door inspraak en democra-
tiseri Ttg
Mogelijkheden tot draagvlakvorming voor genomen beslui-
ten

Spreiding van bevoegdheden over niveaus in de organisatie
Overwegingen betreffende de machts- Verminderde dominantie beleidsontwikkelaars
verhoudingen

Emancipatie van de beleidsuitvoering
Tegengaan van versplintering van taken en verplicht loket-
tentnerilmeDoorbreken van verkokerde structuren en verstarde verhou-

Organisatorische overwegingen dingeriBevordering van protessionaliteit en bijdrage aan kwaliteits-
verbetering
Biidraqe aan draaqvlakverwervinq

Figuur 12: Motieven van privatisering conform Van Twist e.a. (1996)

Deze motieven zijn ook bij de Angelsaksen te vinden (Ramanadham, 1989,
1991). Ramanadham voert voorts aan dat ook niet-bedrijfsmatige motieven bij
verzelfstandiging een rol spelen in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.
Van Twist e.a. (1996: 223) signaleren dat het vaak ook in Nederland niet gaat
om een feitelijke verzelfstandiging, maar om een papieren verzelfstandiging.
Zij spreken van 'opportuniteitsoverwegingen' die volgens hen te weinig aan-
dacht krijgen. Vaak worden politieke of andere keuzes met rationele papieren
argumenten gerechtvaardigd:

• (optische) afslanking van het personeelsbestand
•   uitstellen of afwentelen van bezuiniging
•   verbeteren van salariaring en overige arbeidsvoorwaarden
•   voorkomen van samenvoeging, behoud van zelfstandigheid
• trendsetters willen zijn of juist imitatiegedrag vertonen
• groots gebaar om politieke commotie te bezweren
•   herwinnen van verloren sturingsvermogen

Van de Gevel en Van Goor (1997) verwijzen naar andere onderzoeken om te
stellen dat het gemeentelijk privatiseringsbeleid niet verder uitstijgt boven het
ad hoc inventariseren van bezuinigingsmogelijkheden. Met andere woorden,
er zijn geen rationele motieven (Kickert, 1992). Tot een dergelijke stelling komt
ook Ramanadham (1991: 59) in zijn internationale studie over privatisering. Hij
stelt dat het oprichten van 'pub/ic enterprises' vaak op pragmatische gronden
geschiedt en dat een dergelijk besluit zelden wordt geavalueerd. Hierdoor ont-
staan er overheids-NV's en -stichtingen waarvan het functioneren te wensen
overlaat. In de veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog is weinig gedaan om dit
te corrigeren. Dit stelt ook Devroe (2000) voor de Belgische situatie van verzelf-
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standiging. Hij spreekt zelfs van wildgroei.
Nederland en Belgie zijn geen 'trendmakers' op het gebied van privatisering. Er
is relatief weinig sprake van de vergaande vormen van privatisering, zoals de
verkoop van overheidseigendommen of het afstoten van overheidstaken. Dit in
tegenstelling tot landen als Engeland en Frankrijk. Wat in Nederland en Belgia
vaak voorkomt, is het omzetten van ambtelijke diensten in privaatrechtelijke
rechtspersonen. Dit wordt internationaal aangeduid met 'corporatisme' en in
Nederland aangeduid met verzelfstandiging (Manunza, 2001; Wiardi Beckman
Stichting, 2002: 39).

Adam e.a. (1992) stellen dat privatisering wordt ingezet om meerdere doelstel-
lingen te bereiken. Naast economische efficiantie worden ook andere, minder
duidelijke, economische en politieke doelen nagestreefd.  Het is zeker geen pa-
nacee, maar onderdeel van een 'supp/y-side-beleid'dat op middellange termijn
resultaten wil boeken. Privatisering is volgens Adam e.a. geen doel op zich maar
een middel om doelen te bereiken: het saneren van de overheidsfinancian; de
efficientie van de productie verhogen; investeringen van de particuliere sector
stimuleren; een lokale kapitaalmarkt opzetten; de herverdeling van inkomen
beinvioeden; privatisering is een middel om met internationale partijen in ge-
sprek te komen. De studie van Adam e.a. heeft betrekking op Jamaica, Trinidad
& Tobago, Maleisid, Sri Lanka, Kenia, Papoea-Nieuw-Guinea, Malawi. E6n van
de conclusies is dat privatisering inderdaad lijkt te leiden tot verbetering van het
functioneren van organisaties (met name van de verzelfstandigde organisatie),
maar er zijn geen bewijzen voor het macro-economisch effect (Hertz, 2003).

2.5  Motieven voor de Nederlandse Antillen en Curasao
In deze paragraaf worden de motieven van verzelfstandiging opde Nederlandse
Antillen onderzocht. Eun van eerste publicaties over het onderwerp op de Ne-
derlandse Antillen is van de hand van Joubert in 1986. Hij verwijst hoofdzakelijk
naar de eerste golf van verzelfstandiging tot 1986. Hij noemt vijf motieven van
de lokale overheden om in ondernemingen te participeren13:

1.  De bedrijfsvoering zoveel mogelijk vrijwaren van directe politieke in-
vloeden

2.  De mogelijkheid voor het bedrijf scheppen om voortaan zelfstandig
zijn eigen financiering te verzorgen

3.  Het creeren van de mogelijkheid meer marktconforme salarissen te be-
talen

4.  Het crearen en in stand houden van werkgelegenheid
5.  Het creeren of in stand houden van diensten die door de overheid van

essentieel belang worden beschouwd en waarvan verondersteld wordt
dat deze niet op geschikte wijze door de private sector geboden
kunnen worden

13 Joubert spreekt over overheidsdeelnemingen en behandelt zowel verzelfstandigingen als nationalisaties.
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Anno 2002 blijven met name de motieven 3un tot en met drie gelden. Opval-
lend is dat het primaat van de politiek op de Nederlandse Antillen als negatief
wordt ervaren, terwijl Nederland zich steeds meer zorgen maakt over het in het
gedrang geraken van het primaat van de politiek (Frissen c.s., 1992; Rapport
van de werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau, 2003-2004).
Een mogelijke verklaring is het verschil in de mate van politieke patronage en
corruptie in Nederland en op de Nederlandse Antillenw.

In het midden van de jaren tachtig wordt verzelfstandiging op de Nederlandse
Antillen en Cura ao vooral gekenmerkt door geimporteerde concepten, zoals
het begrip 'kernoverheid' dat uit de Angelsaksische wereld (met name Nieuw
Zeeland) via Nederlandse consultantbureaus is komen overwaaien. In dit ge-
dachtegoed worden beleid en uitvoering gescheiden. Op deze wijze wordt de
overheid gereduceerd tot een hoogwaardige kernoverheid die zich toespitst op
beleid. Voorts is er de gedachte dat de efficiantie bij zowel de kernoverheid als
de verzelfstandigde organisaties toeneemt (Regering van de Nederlandse Antil-
len, 1996; Masterplan Kerntaken Eiland, 1997).

De motieven voor verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen en CuraQao
zijn:

•  duidelijkheid over de overheidstaken
•  scheiding van beleid en uitvoering
• vergroten van effectiviteit en efficientie (complexiteit van het apparaat

reduceren, reductie van de kosten, betere serviceverlening, slagvaardig-
heid);

•  aansluiting bij internationale ontwikkelingen (globalisering).

Zowel het Reinventing Government als de Kerntakendiscussie werden begeleid
door het Amerikaans georianteerde adviesbureau Arthur Andersen dat via hun
contacten in Nederland en later rechtstreeks in contact stond met mevrouw
Ruth Richardson, voormalig minister van Financian van Nieuw Zeeland. Nieuw
Zeeland stond toen bekend als zogenaamde 'bestpractice' van bestuurlijke ver-
nieuwing. De nadruk die de adviseurs leggen op met name de kernoverheid
wordt onderstreept. Verderop in het proefschrift zal blijken dat hieraan bij de
implementatie desondanks niet is gedacht.
Ook illustreert dit citaat een van de manieren waarop concepten werden germ-
porteerd.

" In Nederland wordt verzelfstandiging gezien als een middel om de kernoverheid overzichtelijk te maken en
daardoor de politiek verantwoordelijk te kunnen stellen voor het reilen en zeilen binnen de kernoverheid. Op
de Nederlandse Antillen wordt verzelfstandiging gezien als een middel om zaken op afstand te plaatsen van de
politiek en daardoor politieke inmenging te voorkomen c.q. het politieke primaat op afstand te plaatsen.
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2.6  Samenvatting en conclusies

Naar aanleiding van de begripsverkenning kan het volgende worden gesteld.
Verzelfstandiging is niet iets van het openbaar bestuur maar komt voor bij veel
grote organisaties. Hierdoor ontstaat er een verband tussen de moeder- en
dochterorganisatie dat een bilateraal monopolie kan zijn, maar niet noodzake-
lijkerwijs. In het geval er geen bilateraal monopolie bestaat, neemt het primaat
van de politiek af.

Verzelfstandiging is zowel in Nederland, de Nederlandse Antillen en de Angel-
saksische landen een continuum reikend van vormen van interne verzelfstandi-
ging tot het daadwerkelijk verkopen van overheidsbezittingen (privatisering),
met daartussenin externe verzelfstandiging. Externe verzelfstandiging is ver-
schuiving van een overheidsorganisatie (of overheidstaak) naar de semi-over-
heid (Hakvoort en Veenswijk, 1998: 6). Privatisering is de verschuiving van een
overheidsorganisatie (of -taak) of een semi-overheidsorganisatie naar de (lo-
kale of internatonale) private sector.

Het tegenovergestelde van verzelfstandigen is publikisering, nationalisering of
deprivatisering. Dit is het verschuiven van een organisatie (of taak) van de pri-
vate sector naar de semi- of kernoverheid.

De overheid sticht of subsidieert ook zelfstandige organisaties om taken uit te
voeren buiten de kernoverheid.

Motieven om taken te verzelfstandigen worden rationeel gepresenteerd, maar
het gaat vaak om een pragmatische, opportunistische rationalisering achteraf
van een modetrend.

Verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen en Curat:ao lijkt een (uit Neder-
land) geimporteerde trend.
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In dit hoofdstuk wordt de theorievorming met betrekking tot verzelfstandiging
verkend en wordt aannemelijk gemaakt dat de contingency-benadering een
vruchtbare benadering is voor dit en verder onderzoek.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er uit verschillende theoretische invalshoeken
gekeken wordt naar het fenomeen verzelfstandiging van onderdelen van de
overheidsorganisatie. Met andere woorden, er wordt vanuit verschillende theo-
retische stromingen getracht het fenomeen verzelfstandiging te analyseren en
te verklaren.

Frissen e.a. (1992) onderscheiden vier bestuurskundige theoretische perspectie-
ven als het gaat om verzelfstandiging:

Relevante vraagstukken Theoretische perspectieven
Het procesmodel van beleid of de rationeel-Beleid en beleidsprocessen: Het gaat om de analytische benaderingvormgeving van overheidsbeleid en het onder-
De actor-benadering van beleidscheiden van de verschillende fasen Beleid en omgeving
Het bepalen van de te verzelfstandigen een-

Organisatie en management: Het gaat om de heid
structurering van overheidsorganisaties en van De mate en vorm van decentralisatie
verzelfstandigde organisaties Controle

Informatisering
Soorten informatiesystemenInformatievoorziening en informatisering: Het
Ontwikkeling van informatiseringgaat om informatie over en weer tussen kern-
Informatisering en beleidoverheid en verzelfstandigde organisaties Informatisering en organisatie
Informatisering en sturing
Sturing gericht op de grenzen van de organi-

Sturing: Het gaat om sturing van organisaties satie

en van de samenleving Sturing van wederzijdse afhankelijkheden
Informatie en sturing

Figuur 13:  Bestuurskundige theoretische perspectieven inzake verzelfstandiging van Frissen e.a. (1992)

De contingency-benadering komt impliciet aan de orde in de tweede rij van
de indeling van Frissen e.a. (1992). De contingency-benadering stelt dat er 'no
one best way of organizing' is. Maar dat organisaties worden ingericht, reke-
ning houdend met de context waarin ze functioneren. Hoewel dit als een alge-
meen geaccepteerd principe bij de organisatiekunde, bestuurskunde en andere
sociale wetenschappen geldt, wordt het in de daadwerkelijke beoefening van
de wetenschap vaak vergeten en gaan wetenschappers vaak vanuit hun (wes-
ters) referentiekader redeneren. Dit is niets nieuws (Becker, 1979: 135-136).

De contingency-theorie beschouwt de organisatie als een open systeem dat zich
moet aanpassen aan de omgeving om te blijven voortbestaan. Het gaat om een
verband tussen de organisatie-eigenschappen en de technologie en/of de om-
geving van de organisaties (De Leeuw, 1974).
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Verzelfstandiging iste beschouwen als een poging van de overheid om zich aan
te passen aan de veranderde omgeving. Frissen e.a. spreken van een modernise-
ringsstrategie van de overheid (1992: 10, Hakvoort & Veenswijk 1998). Hierdoor
komen de afgesplitste en op afstand geplaatste onderdelen ook in een andere
omgeving waaraan zij zich dienen aan te passen.

Dit proefschrift sluit aan bij de traditie van de contingency-school. Onderzoek
naar verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen, met name Cura ao, moet
staan in de traditie van de contingency-benadering, niet alleen omdat de tijd en
plaats specifiek zijn, maar ook omdat het tot nu toe gevoerde beleid daaraan
voorbij is gegaan. Bij onderzoek op de Nederlandse Antillen wordt vaak uitge-
gaan van westerse concepten en onderzoekers realiseren zich onvoldoende dat
ze te maken hebben met een andere context dan die waaruit de concepten die
worden toegepast vandaan komen.

De in dit proefschrift onderkende vier relevante vraagstukken sluiten enigszins
aan bij de indeling van Frissen e.a. Maar er is voor een andere volgorde geko-
zen.

Beleid en beleidsprocessen: Het gaat om de
vormgeving van overheidsbeleid en het onder- De kernoverheid (hoofdstuk 5 en 9)
scheiden van de verschillende fasen

Organisatie en management: Het gaat om de De verzelfstandigde organisatie (hoofdstuk  5structurering van overheidsorganisaties en van
verzelfstandigde organisaties en  10)

Informatievoorziening en informatisering: Het
gaat om informatie over en weer tussen kern- De contingency-factoren (hoofdstuk 4 en 8)15
overheid en verzelfstandigde organisaties
Sturing: Het gaat om sturing van organisaties De aansturing vanuit de kernoverheid (hoofd-
en van de samenleving stuk 5 en  11)

Figuur 14: De aansluiting van de vraagstukken met die van Frissen e.a. (1992)

3.1  De contingency-theorie

De contingency-theorie wordt onderzocht door eerst te kijken naar de histori-
sche ontwikkeling van de westerse samenleving en vervolgens naar de ontwik-
keling van de organisatie en de theorievorming over organisatie. Dit is veel
breder dan de normale interpretatie van de contingency-benadering. In deze
studie wordt met name voortgebouwd op de contingency-benadering in de
traditie van Max Weber (Goddijn, 1980).
De contingency-theorie ontwikkelde zich in de jaren 1960 en 1970 (Lammers,
1983: Feitsma 1989, Recht op het doel af, 1997: Dessler, 1986; Pugh, 1996) in het
spoor van het revisionisme dat weer een reactie is op de klassieke theorieon van
Taylor, Fayol en Weber en op de reactie van de 'Human Re/ation Schoo/'.

8 Gekozen wordt voor de interpretatie van de technologie van Frissen e.a. (1992) als contingency-factor.
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Aan de contingency-theorie zijn de namen van Woodwards (1958), Burns & Stal-
ker en Lawrence & Lorsch (1967) verbonden (Lammers, 1983). Burns & Stalker
presenteerden twee ideaaltypen: mechanische en organische organisatie. Het is
afhankelijk van de situatie welke van de twee de beste structuur is. Lawrence &
Lorsch publiceerden over de twee dimensies differentiatie en integratie. Het is
afhankelijk van mate van zekerheid hoe de balans ligt tussen differentiatie en
integratie.

Het is Max Weber (1930) geweest die als een van de eersten de organisatie als
machine beschrijft. Ook was hij mogelijk een van de eersten die organisaties
categoriseert. Hij onderscheidt drie categoriean op basis van de wijze waarop
gezag gelegitimeerd wordt:

Type Kenmerken

Organisaties gebaseerd op charisma van deCharismatisch leider
Traditioneel Organisatie waar de opvolging erfelijk is

Organisatie waar de opvolging wordt bepaald
Rationeel door regels. Dit leidt tot een bureaucratische

organisatie

Figuur  15:  De drie typen organisatie volgens Max Weber

Weber is een van de voorvaders van de contingency-benadering. Weber stelt
immers dat de organisaties veranderen richting bureaucratie door veranderin-
gen in de samenleving (de omgeving van de organisatie), dus door het zoge-
naamde moderniseringsproces.

Mintzberg (1979) begint niet bij de samenleving. Hij stelt in zijn boek dat hij
streeft naar een synthese van alle theoriean en onderzoeken op het gebied van
organisatie tot op dat moment en belandt dan vanzelfsprekend bij de domi-
nante contingency-school. Mintzberg geeft waarschijnlijk de meest volledige
beschrijving van het gedachtegoed van de contingency-school van de organi-
satiekunde.

Mintzberg (1979) gaat uit van de volgende vier contingency- of situationele
factoren:

•  Age and size. De organisatiestructuur geeft de periode (epoch) weer
waarin de organisatie is gevestigd.

• Technica/ system verwijst naar de instrumenten die in de
'operating core' worden gehanteerd.

• Environment verwijst naar de externe omgeving: de markt; het
politieke klimaat; het economische klimaat etc.

•   Power refereert naar hoe macht binnen en rond de organisatie is ge-
structureerd. Hoe groter de externe controle op de organisatie, hoe
gecentraliseerder de organisatiestructuur en managementstijl.
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Bij Mintzberg is er sprake van een tautologie, omdat hij de term 'environment'
weer opvoert als contingency-factor.
Onder invloed van de contingency-factoren ontstaan vijf ideaaltypische orga-
nisaties. De vijf ideaaltypen van Mintzberg worden in de volgende tabel weer-
gegeven.

Co6rdinatie Dominerend orga- Belangrijkste ont- contingency- facto-
mechanisme nisatie-onderdeel werp parameter ren

Jong, klein, geen
gesofisticeerde
technologie, simpei,
dynamische omge-

Simple Directe super- ving, mogelijk zeer
Centralisatie in een

Strategische top organische organi-structure visie vijandige omgeving
satie of behoefte aan veel

greep van het topma-
nagement, niet aan
mode onderhevig

Formalisatie van ge-
drag, horizontale en Oud, groot, regelend,verticale specialisatie, niet geautomati-

Standaardisa- seerde technischefunctionele groepe-
Machine bu- ring, grote operatio-tie van proces- Technische staf systemen, simpel,reaucracy nele basis, verticale

sen stabiele omgeving,centralisatie en enige externe controle, nietmate van horizon- modieus
tale decentralisatie,
action planning

Complex, stabiele
Training, horizontale omgeving, nietStandaardi-Professional job specialisatie, ver- regulerend, nietsatie van de Operationele basis

bureaucracy ticale en horizontale geautomatiseerde
vaardigheden decentralisatie technische systemen,

modieus
Gediversifieerde

Marktdiversificatie, markt (qua product
Divisionali- Standaardisa- Middenmanage- prestatiemeting, en diensten), oud,
zed form tie van output ment enige mate van verti- groot, middenma-

cale decentralisatie nagement behoefte
aan macht, modieus

Liaison, organische Complex, dynamischestructuur, selectieve
Ondersteunende decentralisatie, hori-

gesofisticeerde en
omgeving, jong,

Adhocracy staf of operatio- zontale specialisatie,Wederzijdse
afstemming geautomatiseerdenele basis training, functioneel technische systemen.

en marktgegeroe-
peerd

modieus

Figuur 16: De vijf ideaaltypen conform Mintzberg (1979)

Volgens Mintzberg ontstaan organisaties doorgaans als een eenvoudige orga-
nisatie (simple structure), geleid door de oprichter. Na groei zijn organisaties
genoodzaakt te standaardiseren en ontwikkelen zij zich, afhankelijk van de
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contingency-factoren, richting een professionele of machinebureaucratie. Bij
verdere groei worden divisies gecrederd. De laatste fase is het begin van een
nieuwe cyclus, de adhocracy: een structuur waarbij standaardisatie afneemt om
innovaties door te voeren.

In zijn latere werk scherpt Mintzberg zijn ideean aan. Hij past de namen van zijn
configuraties enigszins aan en voegt er twee aan toe: de 'Missionary organiza-
tion' en de 'Political organization'.

Co6rdinatie- Dominerend
Configuratie Type decentralisatiemechanisme organisatieonderdeel
Entrepreneurial orga- Verticale en hori-nization Directe supervisie Strategische top zontale centralisatie
(Simple structure)

Standaardisatie van Beperkte horizon-Machine bureaucracy Technische staf
processen tale decentralisatie

Professional Standaardisatie van de Horizontale
Operationele basis

bureaucracy vaardigheden decentralisatie
(Diversified Standaardisatie van Beperkte verticale
organization) Middenmanagementoutput decentralisatieDivisionalized form
(Innovative organiza- Ondersteunende staf of Selectieve

Wederzijdse afstemmingtion) Adhocracy operationele basis decentralisatie
Missionary organi- Standaardisatie van

Ideologie Decentralisatiezation normen
Political organization Geen Geen Diverse

Figuur 17: De aangevulde ideaaitypen conform Mintzberg (1983)

De twee toegevoegde configuraties zijn geen ideaaltypen zoals de vijf origi-
nele, maar een transitiesituatie die zich tijdelijk kan voordoen.

Mijns inziens bestaat v66r de Simple structure de organisatie nog niet. Er is
sprake van een sociaal netwerk van contacten tussen individuen. Dit is geen
Adhocracy. Adhocracy is meer een netwerk van organisaties of organisatieon-
derdelen en minder van individuen.

Nadat Mintzberg in "Power in and around organizations" aannemelijk maakt
dat het bij organisaties gaat om 'mu/tip/e actors and mu/tip/e goa/s' (1983:18)
gaat hij verder met het in kaart brengen van de contingency-factor 'Power'.
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The owners
The employee associations

Suppliers
Partners

The associates
Competitors

Externe omgeving Clients
National Government
Local Government

Publics Government agencies
Special Interest Groups
General Public

CEO

Operators
Line managersInterne omgeving
Analysts of the technostructure
Support staff
Ideology

Figuur 18:  De  interne en externe omgeving volgens  Mintzberg (1983)

De interne partijen zijn dezelfde vijf die Mintzberg in 1979 opvoert, in "The
Structuring of Organization'":  Strategic apex; Middel-line; Operating core;
Technostructure; Support staff.

De externe coalitie bestaat uit: de eigenaar; de vertegenwoordiging van de
werknemers (de vakbonden); andere associaties (zoals leveranciers, partners,
concurrenten en klanten); en het publiek (het openbaar bestuur, belangengroe-
pen en het publiek in het algemeen).
Hoe meer de eigenaars betrokken zijn, hoe dominanter de externe coalitie van
de organisatie en hoe meer de macht geconcentreerd is binnen de organisatie.
Indien de wederzijdse afhankelijkheid tussen organisaties groot is, zal dat tot
uiting komen in de prominente plaats binnen de externe coalitie. Ook de duur
en intimiteit wordt uitgedrukt in de externe coalitie. De externe coalitie kent
drie constellaties: Gedomineerd door 66n externe beinvioeder (influencer); Ge-
spleten in twee of meerdere partijen; Passief door de vele partijen die elkaar in
evenwicht houden. Naarmate het aantal externe beinvloeders toeneemt, trans-
formeert de coalitie van een dominerende naar een gespleten en uiteindelijk
naar een passieve coalitie.

De verhouding tussen de interne en de externe coalitie kan volgens Mintzberg,
afhankelijk van de uitkomst van de krachtmeting tussen beide, een aantal con-
stellaties vormen. Als de externe coalitie dominant is, zal dit leiden tot bureau-
cratisering van de organisatie, terwijl een gespleten externe coalitie leidt tot
een gespleten interne coalitie.
Als de externe coalitie passief is, zal de interne coalitie beheerst worden door
u6n persoon (of een kleine groep), door een ideologie of door de professionals
(Mintzberg 1983: 300).
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Andere combinaties leiden tot conflicten, aangeduid met de politieke arena.
Dit leidt tot het volgende overzicht van haalbare combinaties, waarbij tevens
een verband wordt gelegd met de vijf ideaaltypische organisatievormen: The
Instrument; The Closed system; The Autocracy; The Missionary; The Meritocracy;
The political Arena.

'The Instrument' ontstaat wanneer de macht in de externe coalitie geconcen-
treerd is als gevolg van een afhankelijkheidsrelatie of als het als zodanig bij de
wet is geregeld en de operationele doelen duidelijk zijn geformuleerd. Deze
condities doen zich het vaakst voor bij organisaties in een stabiele omgeving die
aan massaproductie doen met relatief laag opgeleid personeel.

'The Closed System' ontstaat bij grote volwassen organisaties in een stabiele
omgeving. Het had net zo goed een 'instrument' kunnen zijn, ware het niet dat
de externe coalitie de controle op de organisatie heeft verloren.

'The Autocracy' manifesteert zich in kleinere organisaties die opereren in sim-
pele, maar dynamische niches die weinig zichtbaar zijn. Deze vorm is typerend
voor startende ondernemingen en organisaties die worden geleid door hun op-
richters.

'The Missionary' vormt zich bij relatief kleine organisaties in een simpele omge-
ving met een duidelijke visie en missie die de leden inspireert. Na het verdwij-
nen van de oprichter gaan ze door als een soort quasi-missionarissenorganisatie
en verworden vaak tot een gesloten systeem, al dan niet vermomd als een mis-
sionarissenorganisatie.

'The Meritocracy' wordt gevormd binnen organisaties in een complexe omge-
ving die vaak gebruikmaken van een geavanceerde technologie waardoor het
bezitten van kennis van belang is.

'The Political Arena' is volgens Mintzberg een constellatie voor de transitie van
de ene constellatie naar de andere. En het is ook het laatste stadium, voordat
een organisatie ophoudt te bestaan.
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Organisatie-Externe coalitie Interne coalitie Machtsconfiguratie configuratie
Dominerend Bureaucratisch The Instrument Machine Bureaucracy

Machine BureaucracyPassief Bureaucratisch The Closed System & Divisionalized Form
Passief Persoon The Autocracy Simple Structure
Passief Ideologisch The Missionary

Professional Bureau-Passief Professioneel The Meritocracy cracy & Adhocracy

Gespleten Gepolitiseerd The Political Arena

Figuur 19:  Het verband tussen  de machts- en organisatieconfiguraties conform  Mintzberg  (1983)

Er wordt uitgegaan van vijf ontwikkelingsfasen van een organisatie in de loop
van de geschiedenis. In de onderstaande figuur wordt dit grafisch weergege-
venw.
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The new organization has evolved through time:

Figuur 20: De evolutie van de organisatie

16 Het model wordt in feite toegeschreven aan Drucker in de publicatie "2020: Creating our Caribbean", maar in
alle geraadpleegde publicaties van Drucker werd het niet aangetroffen. Waarschijnlijk is het model geinspi-
reerd door het werk van Drucker.
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Fase I: de piramidale, hiararchische, centralistische, autoritaire organisatie, als
afspiegeling van een autoritaire samenleving.
Fase 11: de piramidale, hierarchische, meer participatieve organisatie die invloed
deelt met het middenmanagement en de staffunctionarissen, als afspiegeling
van een samenleving waarin een middenklasse ontstaat. Het betreft hier de
bureaucratie van Max Weber.
Fase 111: de marktgerichte participatieve organisatie waarin de invloed wordt
gedeeld met de werkvloer die in contact staat met de klanten (de markt), als
afspiegeling van een democratiserende samenleving.
Fase IV: de marktgerichte participatieve organisatie waarin de invloed wordt
gedeeld met de werkvloer die in contact staat met de klanten (de markt). Om
de markt effectiever en efficianter te kunnen bedienen worden de processen
herontworpen. Deze organisatie is een afspiegeling van de geseculariseerde sa-
menleving.
Fase V: een netwerk van organisaties waarin partijen meer gelijkwaardig zijn
en samenwerkingsverbanden aangaan om de markt te bedienen. Dit type or-
ganisatie is een afspiegeling van een individualiserende en globaliserende sa-
menleving.

Na bestudering is er een parallel te constateren tussen de vijf ontwikkelingsfa-
sen van organisaties met de vijf configuraties van organisaties (ideaaltypen) die
Mintzberg (1979) hanteert: Simple structure; Machine bureaucracy, Professional
bureaucracy, Divisionalized form en Adhocracy. Dit \s in feite een uitwerking
van de situationele factor 'Age and Size' van Mintzberg.

Fasen Mintzberg

1 Simple structure
11 Machine bureaucracy
111 Professional bureaucracy
IV                                                             Divisionalized form
V                                                              Adhocracy

Figuur 21:  Het relateren van de vijf fasen van  Drucker met de vijf typen van  Mintzberg  (1979)

3.2  De contingenties en specifieke organisatieculturen

De situationele factoren hebben naast invloed op de organisatiestructuur ook
invloed op de cultuur van de organisatie. Volgens Deal en Kennedy (1982) zijn
organisaties menselijke (mentale) construaies. Organisaties zijn cultuur: een
samenhangend aantal waarden, mythen, helden, riten, rituelen en symbolen
die veel zijn gaan betekenen voor de leden van deze organisatie en die in een
cultureel netwerk worden uitgedragen.
Organisatiecultuur is: "The way we do things around here." Hakvoort en Veens-
wijk definieren cultuur als: Het proces en product van collectieve zingeving dat
zich binnen en rondom de leefwereld van organisaties ontwikkelt (1998: 5).
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De waarden zijn de fundamentele concepten en opvattingen van een organisa-
tie en zijn de essentie van de organisatie. De helden personifieren de waarden
van de organisatie en zijn 'role models'. De riten en rituelen zijn de geprogram-
meerde (soms) dagelijkse routines van de organisatie. Het culturele netwerk
is de informele communicatiestructuur waarbinnen de cultuur in stand wordt
gehouden. Binnen dit netwerk worden een aantal rollen onderkend: "storyte/-
lers, spies, priests, cabals'i and whisperers". Een individu legitimeert zijn plaats
en positie in de organisatie vanuit de identiteit (rol) die hij heeft gecre6erd.

De helden hebben verschillende functies: ze illustreren dat iedereen succesvol
kan zijn. Het zijn 'Ro/e mode/s' of boegbeelden van de organisatie. De helden
bewaken wat de organisatie dierbaar acht. Ze stellen de norm voor de organi-
satie. Hierdoor motiveren ze de rest van de organisatie.
Er zijn verschillende soorten helden: De 'founding father' die de organisatie
heeft opgericht en succesvol heeft gemaakt. De visionaire held die visie heeft en
uitdraagt waar de organisatie naar toe gaat. En de gewone held die door zijn
handelen uitdraagt wat 'normaa/' is in de organisatief

De volgende riten en rituelen worden onderscheiden. Spelen: bieden de moge-
lijkheid om te ontspannen en om creativiteit los te maken. Rituelen: het gaat
om de ongeschreven regels. En ceremonies: geven houvast en geven uiting aan
de waarden van de organisatie.

Hoe groter het draagvlak van de organisatiecultuur of hoe homogener de or-
ganisatiecultuur, hoe sterker de organisatie. Gezien de invloed van de cultuur
op de organisatie zouden managers meer aandacht moeten besteden aan het
beYnvloeden van deze organisatiecultuur.

Een organisatie is volgens Deal en Kennedy in de problemen, als de volgende
symptomen worden waargenomen: Interne gerichtheid van de organisatie;
overwegingen van korte termijn; lage moraal van de leden; fragmentatie en
inconsistentie; emotionele uitbarstingen. Subculturen worden dan zichtbaar,
doordat ze zich gaan isoleren of omdat zij andere gaan uitsluiten. Er ontstaan
confrontaties tussen de verschillende subculturen.
Deze symptomen treden op wanneer de omgeving verandert, met name in een
sterk concurrerende omgeving; ook zien wij dit wanneer de resultaten van de
organisatie beginnen tegen te vallen of wanneer de organisatie snel groeit.
17 Een groep van twee of meer personen binnen een organisatie die collaboreren om hun eigen belangen te die-
nen c.q. hun carriere binnen de organisatie te bevorderen.
18 De bovengenoemde classificatie van de helden doet denken aan de classificatie van Downs (1966) met betrek-
king tot het gedrag van mensen in organisaties. Hij onderscheidt twee types die gemotiveerd worden door het
eigenbelang en drie types die meerdere belangen combineren.

•  'Climbers': gaan voor macht en status
•  'Conservers': gaan voor gemak en zekerheid
• 'Zaelots': streven een beperkt organisatiedoel na. Ze beschouwen macht als middel om dit doel te

bereiken
• 'Advocates' hebben een ruimere blik en streven naar macht om deze ruimere doelen te bereiken
•   'Statesmen': zijn loyaal aan de samenleving als geheel

Volgens Downs maakt het uit welke type held de macht heeft binnen de organisatie (Downs, 1966).
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Er bestaan volgens Deal en Kennedy vier ideaaltypische organisatieculturen, die
situationeel bepaald worden:

•  "The tough-gui macho cu/ture". Een groep individualisten die grote
risico's loopt en die direct het effect van hun beslissingen ziet. Een voor-
beeld is de politie.

•   "The work  hardiplay hard  culture". Plezier en actie zijn de regel.
De leden nemen een beperkt risico en krijgen direct feedback op hun
beslissingen. Een voorbeeld is een marketing- en reclamebureau.

•   "The  bet-you-company culture". De leden nemen grote risico's waarvan
het effect lang op zich laat wachten. Een voorbeeld is een 'real estate'
bedrijf.

•   "The  process culture". Doet zich voor in een organisatie waarin de
leden nauwelijks feedback ontvangen en waarin het meten van
resultaat moeilijk is. Dit wordt door Deal en Kennedy aangeduid met
bureaucratie.

Hoog risico Laag risico
Snelle veranderinqen Tough quv culture Work hardiplav hard culture
Langzame veranderingen Bet-your-company culture Process culture

Figuur 22: Typologie van organisatieculturen conform Deal & Kennedy (1982)

Vanuit de contingency-benadering zijn de organisatieculturen van Deal en Ken-
nedy geclassificeerd conform de bovenstaande classificatie. Met andere woor-
den: de organisatiecultuur is, behalve dat ze een afgeleide is van de nationale
cultuur, afhankelijk van de snelheid van veranderingen in de omgeving van de
organisatie (dynamiek) en van de mate waarin de organisatie risico's loopt voor
de continuiteit.19

" Daft (2003) hanteert een typologie die grote overeenkomst vertoont. Hij gaat uit van twee dimensies: de mate
van flexibiliteit en de mate van externe gerichtheid. Hij komt tot vier categorieen: Adaptability culture (Tough
guy); Achieve culture (Bet-your-company); Clan culture (Work hard/Play hard), Bureaucratic culture (Process).
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3.3.  De contingenties en leiderschapstijlen

De contingency-factoren hebben ook invloed op de leiderschapstijl. Hersey e.a.
(1988) presenteren hun concept van situationeel leiderschap. Zij stellen dat de
stijl van leidinggeven situatieafhankelijk is. Het is afhankelijk van de bereidheid
('readiness') van de leden van de organisatie. Ze komen tot een spectrum van
vier niveaus van 'readiness':

•  Able and willing or confident
• Able but unwilling or insecure
•  Unable but willing or confident
•  Unable and unwilling or insecure

Ability: has the

High Moderate Lovv necessary know-
ledge, experience,
and skill

R(readiness)4      R3                   R2 Rl Willingness: has
Unable and the necessary con-Able and willing  Able but unwil- Unable but willing unwilling or fidence. commit-

or confident ling or insecure or confident
nsecure ment, motivation

Figuur 23: Spectrum van bereidheid en geschiktheid van leden in organisaties volgens Hersey e.a. (1988)

De vier stijlen van 'readiness' corresponderen met vier stijlen van leidinggeven:

• Delegating
• Participating
• Selling
• Telling

Relationship behavior: The extent to Task behavior: The extent to which the Task behavior
which the leader engages in two-way leader engages in defining roles is tel- vs Relationship
communication ling what, how, when, where and who behavior
S(style)4       53                               52 51 Decision styles

Leader and Follower-
Follower- made decision or Folio- Leader-made

decision with Leader-made deci-made wer-made decision with
dialogue and/or siondecision encouragement from

leader explanation

Delegating Participating Selling Telling

Figuur 24: Spectrum van stijlen van leidinggeven van organisaties (Hersey e.a. 1988)

Met andere woorden, de stijl van leidinggeven is situatieafhankelijk. Bij "ab/e
and wiling or confident" (R4)  hoort de  "Fo//ower-made decision" (54)  manage-
mentstijl, enzovoorts. Bij "Unable an unwilling or insecure" hoort de "Leader-
made decision" managementstijl.
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3.4  Het theoretisch raamwerk

Decontingency-benadering isopdiverse manieren teonderkennen in deso-
cialewetenschap. Men kandecontingency-benaderingvandesamenlevingon-
derscheiden. Decontingency-benaderingvan respectievelijkhetleiderschap,
deorganisatiecultuurendeorganisatiestructuur. De invloed iswederkerig. Met
anderewoorden, hetzijnnietalleendecontingency-factorendieinvloed heb-
ben op bijvoorbeeld de leiderschapstijl, andersom heeftookde leiderschapstijl
invloed op de contingency-factoren.

De contingency- Technologie (sociale)factoren
Economie

Overheid en politiek

De samenleving Charismatisch De familiestructuur

(Contingency-factor) Traditioneel Het onderwijs
Rationeel De stad

De kerk
De vakbonden
De media

Het leiderschap Able and willing or confident Delegating
Able but unwilling or insecure Participating
Unable but willing or confident Selling
Unable and unwilling or inse-
cure Telling

De organisatiecultuur VVaarden Tough guy culture

Mythen Work hard/play hard culture
Helden Bet-your-company culture
Riten en rituelen Process culture

Symbolen

De organisatiestruc- Simple structure
tuur

(Age & size) Machine bureaucracy
(Power) Professional bureaucracy
(Materiale technolo- Divisionalized form
gie)

Adhocracy

Figuur 25: De diverse benaderingen van de contingency-factoren in een theoretisch raamwerk
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In het kader van dit onderzoek is het bovenstaande theoretisch raamwerk ont-
wikkeld. Het geeft aan dat de organisatiestructuur in relatie staat tot de con-
tingency-factoren van Mintzberg. Er bestaat een verband tussen de organisa-
tiestructuur en -cultuur. Er is ook een verband tussen de organisatiecultuur en
het leiderschap van de organisatie. En alles speelt zich af onder invloed van de
contingency-factoren: de samenleving, de technologie (sociale), de economie,
de overheid en politiek.

Het raamwerk is slechts een hulpmiddel om de werkelijkheid te bestuderen. In
hoofdstuk 4 worden de contingency-factoren verder in kaart gebracht. En in
hoofdstuk 6 wordt dit raamwerk ingevuld vanuit het perspectief van de Neder-
landse Antillen en Cura ao.
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In dit hoofdstuk wordt het eerste van die vier vraagstukken voortvloeiend uit
de probleemstelling uitgewerkt en worden de empirisch nader te onderzoeken
aspecten ontwikkeld en in bold aangegeven tekst aan het einde van het hoofd-
stuk gepresenteerd.
Het eerste relevante vraagstuk is: Welke krachten (business drivers) laten de
monolithische piramidale organisatie van de overheid uit elkaar spatten (Lau-
don, 2002: 501)? Ofwel, wat zijn de contingency-factoren?

4.1  Wat zijn relevante contingency-factoren?

Frissen e.a. (1992: 18) stellen datdrie kenmerken van de omgeving van hetopen-
baar bestuur decentralisatie (lees hier: verzelfstandiging) noodzakelijk maken:

•  Complexiteit: hoe complexer de omgeving, hoe lager de beslissingsbe-
voegdheid geplaatst dient te worden

•  Heterogeniteit van de markt waarop een organisatie zich begeeft
maakt decentralisatie noodzakelijk

•  Dynamiek: als de dynamiek hoog is en de voorspelbaarheid laag, is de-
centralisatie noodzakelijk

Met andere woorden: als de complexiteit, de heterogeniteit en de dynamiek
toenemen in de omgeving van het openbaar bestuur gaat de overheid verzelf-
standigen. Deze veranderingen in de omgeving zijn het resultaat van een aan-
ta I factoren.

In 1982 voert Naisbitt in zijn boek "Megatrends" het oprukken van de informa-
tie- en communicatietechnologische vernieuwingen op als contingency-factor
die de grote piramidale organisaties zal laten verdwijnen. Ook Toffler (1985)
ziet de computertechnologie als drijvende kracht achter de opkomst van de
moleculaire organisatie.

In een publicatie van het NIVRA (Nederlands instituut van register accountants)
uit 1997 (Recht op het doel af) worden de volgende maatschappelijke trends
weergegeven. Aangenomen kan worden dat deze in het bijzonder betrekking
hebben op de Nederlandse samenleving:

1. De toenemende individualisering met als gevolg dat de burger steeds
meer let op het eigenbelang. Dit vertaalt zich ook in het claimen van een
grotere zelfstandigheid van onderdelen van overheidsorganisaties.

2. Daarnaast is de burger mondiger geworden. Dit vertaalt zich in de eis
van meer transparantie. Ook de ambtenaar is mondiger geworden onder
andere door een hoger opleidingsniveau. Dit vergroot het belang van
motivatie en participatie. Het gevolg is dat de overheid intern een gro-
tere differentiatie kent, met als gevolg dat er steeds meer behoefte is
aan maatwerk. Gegeven de externe en interne factoren is flexibiliteit
binnen het apparaat van belang. Binnen de overheid wordt overgegaan
op integraal management.
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In de NIVRA-publicatie van 1997 wordt een inventarisatie gegeven van de con-
tingency- of situationele factoren: De omgeving van de organisatie (zekerheid
versus onzekerheid, statisch versus dynamisch, eenvoudig versus complex, sta-
biel versus turbulent); de concurrentiestrategie en organisatiemissie; product-
levenscyclus; de technologie; de branche, organisatie, business-unitvariabelen;
kennis.

Een belangrijke contingency-factor die van invloed is op het openbaar bestuur
is de samenleving.

"Farmer, laborer, clerk: That's a brief history of the United States."
(Naisbitt 1982: 14)

Ook Drucker (1992) beschrijft de ontwikkeling van 'the servant', 'the farmer',
'the worker' en tot slot de opkomst van de 'kenniswerker' (Covey, 2004:12-13)

"...van pre-industrii#le economische huishoudingen van ruim tweehon-
derd jaar geleden, naar de internationale, postindustriale economie van
nu. En nu zijn wij sinds het laatste derde deel van deze eeuw - want zo
recent is het inderdaad - definitief en voor de eerste maal het tijdperk
binnengetreden van de wereldeconomie of, zoals ik het liever zou noe-
men, van 'mensheidseconomiezo'.„ (Zwart, 1990: 7-8)

Gebaseerd op het bovenstaande wordt in het vervolg uitgegaan van de vol-
gende contingency-factoren:

•  De samenleving
•  De economie
•  De technologie
•  De overheid en de politiek

Dit neemt niet weg dat het onderscheid tussen de vier contingency-factoren
moeilijk blijft. De contingency-factoren overlappen elkaar. Dit geldt met name
voor de factoren samenleving en economie, maar ook voor de technologie (Vii-
joen, 1976; Goudsblom, 2001).

20 De vraag is of de term 'mensheidseconomie' op haar plaats is. Er kan immers met net zoveel recht van de
onmenselijke economie gesproken worden.
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4.2  De samenleving

De eerste contingency-faaor is de samenleving. Om de samenleving te begrij-
pen moeten de organisaties begrepen worden en vice versa (Mintzberg 1979).
Drucker (1992) stelt dat de ontwikkeling van met name de laatste honderd jaar
indrukwekkend is en dat men zich dat vaak niet realiseert.
Vanaf het begin van de 18e eeuw werd de infrastructuur aangelegd om onder
andere mensen naar het werk (de fabrieken) te brengen. Vanaf de 'crash' van
de effectenbeurs in1929 en met name na de Tweede Wereldoorlog was detrend
om als organisatie zo groot mogelijk te zijn. Na 1970 wordt er een infrastruc-
tuur geschapen om het werk naar de mensen te brengen en wordt de trend om
als organisatie zo klein en effectief mogelijk te zijn21.

Goudsblom (2001: 20) stelt dat er veranderingen optreden in de maatschap-
pelijke verhoudingen doordat de wijze waarop mensen dwang uitoefenen op
elkaar verandert; gedrag en emoties, en als gevolg daarvan persoonlijkheid,
veranderen.
De samenleving wordt in deze paragraaf al gauw besproken in termen van de
ontwikkeling van instituties en organisaties, want er is sprake van een organisa-
tiesamenleving. Nagenoeg alles komt tot stand binnen en rond de organisatie.
Door middel van organisaties wordt dwang uitgeoefend (Mintzberg, 1979; Fris-
sen e.a., 1992:15; Bovens e.a., 2001: 157). De instituties die worden bekeken zijn:
de familiestructuur, het onderwijs, de stad, de kerk, de vakbonden, de media.

4.2.1  Fase 1, Simple structure

De Simple structure stamt nog uit de periode dat een individu als eenling een
beroep uitoefende of een product produceerde. Men was eigen baas.

Tot de industriale revolutie was de familie de economische (productie)eenheid
en was de staat naast de kerk de grootste organisatie. "The rest of society was
diffused in countless molecules: small workshops..." (Drucker 1974). Deze fase
wordt ten onrechte geromantiseerd. Het was in feite een hiararchische samen-
leving. Dit maakte de overgang naar de industriele samenleving en de machi-
nebureaucratie mede mogelijk.

2, De megafusies lijken op het eerste gezicht in tegenspraak met deze stelling.  Maar bij het nader bekijken van
dit fenomeen kan de vraag gesteld worden of het niet om een groot netwerk gaat van kleine organisaties die
gaan samenwerken onder een gemeenschappelijk logo.
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4.2.2  Fase 11, Machine bureaucracy

De industri5le revolutie begint aan het einde van de achttiende eeuw in En-
geland. Rond 1750 was alles ideologisch en cultureel gereed voor de aanvang
van de industridle revolutie. De nalatenschap van de pre-industri6le fase is de
sterk hi6rarchisch gestructureerde organisatie, waarin angst het gedrag van
mensen bepaalde, en die als doel had het beheersen en benutten van spier-
kracht. Het waren starre organisaties in een veranderende wereld. De indu-
stri6le revolutie houdt in het substitueren van menskracht door machines.
Deze periode kenmerkte zich door accumulatie van middelen c.q. groei van
de organisatie. Deze groei leidde tot nieuwe uitdagingen: het managen en
beheersen van grote organisaties. Deze schaalvergroting was met name in de
Verenigde Staten na de onafhankelijkheid van Engeland zichtbaar.

De Machine bureaucracy ontstaat na de mechanisatie. Men treedt in dienst
van een fabrikant en is niet langer onafhankelijk. Dit inspireerde de klassie-
ken van de managementwetenschappen (Daft, 2003).

De groei van organisaties leidde tot nieuwe uitdagingen: het managen en be-
heersen van grote organisaties. Deze schaalvergroting was met name in de Ver-
enigde Staten na de onafhankelijkheid van Engeland zichtbaar. De eerste grote
organisaties zijn onder andere spoorwegmaatschappijen. De schaalvergroting
ging gepaard met grote sociale problemen en conflicten over de zeggenschap
over de productiemiddelen en de verdeling van de welvaart.

Toen rond 1875 grote organisaties ontstonden was het enige voorbeeld het
leger en de religieuze organisaties: hierarchie, 'command-and-contro/', lijn en
staf.

Rond 1900 begonnen de grote organisaties de fase van groei te verlaten en
begon de rationalisatiefase. Tegen deze achtergrond verschijnt het werk van de
klassieken Frederick Taylor, Henry Fayol en Max Weber.

"The machine organization is the offspring of the industrial revolution,
when jobs became highly specialized and work became highly standar-
dized." (Mintzberg, 1979)

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw neemt het tempo van veranderingen
toe. En ook de diversiteit neemt toe. Het individueel optimisme maakt plaats
voor conflict: de Eerste Wereldoorlog. De periode 1900 tot 1925 is ook de peri-
ode van de uitvindingen en innovaties gedomineerd door grote industriale lei-
ders, in het bijzonder Henry Ford en Frederick Taylor. De piramidale organisaties
zijn duidelijk waarneembaar.

in "The new society" beschrijft Drucker (1949) wat hij de tweede industridle
revolutie noemt: de globalisering van de industriele productiewijze, massapro-
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ductie, zoals ontwikkeld door Henry Ford in 1928. Daarvoor was de productie-
wijze duizenden jaren lang ongewijzigd. Massaproductie is geen mechanisch
principe, maar een sociaal of menselijk principe dat grote impaa heeft op de
traditionele cultuur, de relatie tussen individu en samenleving en tussen indi-
vidu en familie.

Massaproductie is alleen mogelijk in grote organisaties. Dit vanwege de toege-
paste technologie, de managementtechniek en het volume dat geproduceerd
moet worden. De industriale productiewijze is niet te verenigen met de oude
klassenstructuur en oefent grote druk uit: er ontstaat werkloosheid. Vroeger
bestond dat niet, omdat velen voor zichzelf konden zorgen door iets te pro-
duceren. Dat kan in het industriale tijdperk steeds minder. Het feit dat mensen
toegang tot het productieproces kan worden ontzegd, maakt machtsconcentra-
tie tot een gevaar. De mogelijkheid voor een totalitair systeem is geschapen.

Het is Karl Marx die bekend is geworden met onder andere de beschrijving van
het fenomeen 'vervreemding' van de arbeider in de industriale samenleving.
Door de scheiding van arbeid en productieproces is arbeid voor de arbeider iets
uiterlijks geworden, 'iets oneigen/,jks: De arbeider bevestigt zichzelf niet in het
werk, maar ontkent zichzelf. Hij voelt zich niet goed, maar ongelukkig tijdens
het werk. Pas na het werk is de arbeider zichzelf en tijdens het werk staat hij
buiten zichzelf. De arbeider is gedegradeerd tot middel. Het hoogtepunt van
de vervreemding is wanneer de arbeider niet eens weet dat hij van zijn werk
vervreemd is.

De industrialisatie heeft gevolgen voor de rol van het gezin. Het plaatst de
vrouw buiten het productieproces. Economische recessies leiden tot ontslagen.
Dit had voor het individu gevolgen op het gebied van zelfrespect: afname van
eigen initiatief. Door het individu dat binnen de samenleving geen functie of
status heeft wordt de samenleving als irrationeel, onvoorspelbaar en vormloos
ervaren. Dit is voor de overheid reden om in te grijpen. Dit is een van de vele
factoren die mede heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. Volgens Drucker
was het fascisme een poging in te grijpen in de industriale samenleving om het
(werkloze) individu een waardige positie te bieden. Drucker stelt in "The future

of the industrial men" dat de Tweede Wereldoorlog ging over de inrichting
van de industriale samenleving. Het totalitarisme ontstaat als gevolg van het
onvermogen van de industriale samenleving om antwoord te geven op funda-
mentele maatschappelijke vraagstukken. Het individu moet onderdeel zijn van
een samenleving. Tot het begin van de Tweede Wereldoorlog werd een groep
uitgesloten van de samenleving. Na de oorlog was het de uitdaging om het in-
dividu een functie en status te geven binnen de industriale samenleving.
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4.2.3  Fase 111, Professional bureaucracy

De Professional bureaucracy ontstaat, na 1945, wanneer de grote organisaties
de fase van groei achter de rug hebben en het management overgaat van de
eigenaar (en/of zijn familieleden) naar de professionele manager, die in het
kader van de rationalisatie van de organisatie wordt bijgestaan door profes-
sionals (de opkomst van management en professies) (Drucker, 1974).

De ontwikkelingen inspireren de systeemtheorie en de contingency-benade-
ringen, die weer grote invloed hebben op de ontwikkeling van organisaties
(Daft, 2003).

Na de Tweede Wereldoorlog komen management en professies opzetten (Druc-
ker, 1974). De macht van de manager is niet geworteld in een principe of het
moet kennis van de organisatie zijn. De feitelijke macht berust vaak niet bij de
aandeelhouders maar bij het management. De macht van de professional is
primair gebaseerd op zijn deskundigheid.

In deze fase ontstaat de omgekeerde, meer democratische piramide: een door
de markt gedreven organisatie. De machtsverhouding tussen producent en con-
sument slaat uit in het voordeel van de consumenten. De consument heeft meer
keuze en kan daardoor macht uitoefenen op de organisatie. Doordat organi-
saties zich gaan richten op verschillende (geografische) markten ontstaan er
divisies. In deze fase wordt de organisatie platter en wordt de macht verdeeld
tussen de eigenaars, managers en professionals.

Drucker stelt in "Managing for the future" (1992: 263) dat naarmate informatie
belangrijker wordt in organisaties het aantal hierarchische lagen sterk wordt
gereduceerd c.q. het aantal professionals (kenniswerkers) in de organisatie toe-
neemt. Deze lagen voegen niets toe, het zijn slechts doorgeefluiken die vaak
ook nog ruis veroorzaken. De organisatie wordt plat van structuur. Een profes-
sional kan niet ingezet worden volgens de principes van 'command-and-con-
tro/'. Met andere woorden, er moet een rechtstreeks wederkerig contact be-
staan tussen de specialisten en de top. Hierbij zijn de specialisten zelfsturend.
De resultaten worden vergeleken met de planning Ctargets' en 'performance
measurementl.

Whyte (1956) stelt dat de opkomst van de grote organisaties een grote impact
heeft gehad op het individu. Hij stelt (evenals Weber en Durkheim) dat de op-
komst van grote organisaties te danken is aan de 'protestantse ethiek': de in-
dividuele redding geschiedt door hard te werken en je best te doen. Dit ideali-
seren van het individualisme heeft voortbestaan tot in de jaren twintig van de
vorige eeuw, ondanks het feit dat de aanwezigheid van grote organisaties dit
individualisme al had achterhaald. De jonge mensen (mannen) moesten zich
al aanpassen aan de realiteit dat zij om iets te bereiken in het leven genoegen
moesten nemen met een rol als ondergeschikte in grote organisaties. Hierdoor
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ontstond de 'socia/e ethiek': de mens is onderdeel van de gemeenschap. Al-
leen is hij geisoleerd en zonder betekenis. Alleen door samen te werken heeft
hij waarde voor zichzelf en de groep. Hij draagt bij tot het scheppen van een
groter geheel dan de som der delen. Er is dus in principe geen conflict tussen de
mens en de samenleving.

4.2.4  Fase IV, Divisionalized form

Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw neemt het tempo van veranderin-
gen toe. En ook de diversiteit neemt toe. De divisie-organisatie ontstaat voor
het eerst bij geografische differentiatie van industrie&n en het als gevolg
daarvan decentraliseren van bevoegdheden binnen organisaties.

In de jaren tachtig ontstaat de TQM school (Total Quality Management) en in
het begin van de jaren negentig ontstaat de behoefte om de divisieorganisa-
tie te 're-engineeren'. Het is de periode van -Business Process Redesign' (BPR)
(Hammer e.a., 1993).

De periode 1951-1975 werd gekenmerkt door steeds snellere technologische,
sociale, educatieve en politieke veranderingen. Hierdoor kwam er een door-
braak van het open-systeemmodel, in tegenstelling tot het gesloten-systeem-
denken, dat de periode ervoor overheerste. De omgekeerde piramide en de
'business-process-redesign'organisaties (fase 111 en IV) manifesteren zich. Door
de steeds grotere macht van de consument gaan organisaties de bedrijfsproces-
sen herinrichten om nog beter in te spelen op de wensen van de consument. Dit
wordt in de jaren negentig van de vorige eeuw aangeduid met 'Business Process
Redesign'.

Tussen 1945 en 1960 maakte management een 'boom'door en deed het zijn in-
trede over de hele wereld (Drucker, 1974). De grens tussen de divisie- en innova-
tieve organisatie is vaag (Deal & Kennedy, 1982). Grote succesvolle organisaties
worden geconfronteerd met een overrompelende technologische dynamiek,
met informatisering, onvoorziene marktontwikkeling, mondialisering van vraag
en aanbod, en 'cut-throat-concurrentie'. Wissema stelt voor 'entrepreneurial
sub-units' op te zetten die onderdeel blijven van de grote organisatie. Ze zijn
klein, strategisch zelfstandig en wendbaar. Er bestaat een contractrelatie tussen
de unit en de top (Wissema, 1991; Peters 1987; Newsweek, 17 okt. 1994).

4.2.5  Fase V, Adhocracy (Innovative organization)

De Adhocratie ontstaat wanneer de telecommunicatietechnologie ruimte en
plaats irrelevant maakt en wanneer kennis als economische waarde sterk
toeneemt.
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Frissen (2003) stelt dat organisaties steeds meer een netwerkkarakter krijgen,
als ze al niet virtueel van gedaante worden. Lekanne Deprez en Tissen (2002)
schetsen in "Zero space; Moving beyond organizational limits" een \deaa\type
van de virtuele organisatie. De virtuele organisatie heeft acht kenmerken: Het
gaat steeds minder om materie, maar om (digitale) kennis en service. De clian-
ten willen niet wachten, maar onmiddellijk bediend worden. Er mag geen 'gap'
bestaan tussen wat de cliant verwacht en wat hij krijgt. Werknemers blijven
permanent leren om op de beste manier de client te kunnen bedienen. Er is
geen plaats meer voor hierarchie. Er is geen tijd voor weerstand tegen veran-
dering. Bereidheid om met iedereen (tijdelijk) samen te werken, ook met een
concurrent, is van belang. De technologie wordt gestandaardiseerd en stabiel
en wordt daarom een minder doorslaggevende factor.

4.3  De economie

Detweede contingency-factor isde economie. Samenlevingen verschillen in hun
economische ontwikkeling. Er zijn globaal drie systemen: Collectieve econo-
mische stelsels die vanaf de prehistorie bestaan: de zogenaamde dorpsecono-
mie; Centraal beheerde economische stelsels en vrije-markt-economische stel-
sels. In de geschiedenis bestaan veel gemengde systemen (Viljoen, 1976).

Goudsblom hanteert de indeling preagrarisch, agrarisch, de Grieks-Romeinse
oudheid, het pre-industriale West Europa en het industriale tijdperk. Hij gaat
uit van de beheersing van het vuur door de mens en onderscheidt de volgende
fasen: de oorspronkelijke domesticatie van het vuur; de opkomst van de land-
bouw en veeteelt; de industrialisatie. Hij volgt bewust het conventionele euro-
centrische pad: vanuit Mesopotamid, het huidige Irak, waar de eerste stadsta-
ten ontstaan, via het oude Israel, de Grieken en Romeinen, naar West-Europa
v66r en na de Industriale Revolutie. Goudsblom wijst terecht op de continuiteit
en de eenheid van de menselijke geschiedenis. Die wordt telkens vergeten door
de nadruk die wordt gelegd op de breukvlakken (2001).

4.3.1  Het industriole tijdperk

Europa volgde tussen 850 en 1850 een eigen ontwikkeling in zijn contacten met
andere delen van de wereld. De eerste twee eeuwen ontving het veel Arabie-
ren, Byzantijnen, Indiiars en Chinezen. Daarna zijn de verhoudingen geleidelijk
omgedraaid en ging Europa steeds meer invloed uitoefenen op de rest van de
wereld. In deze fase vindt het civilisatieproces plaats (Goudsblom, 2001: 158).
Er is een samenhang tussen processen van beschaving en staatsvorming. De ver-
bindende schakel is de door mensen op elkaar uitgeoefende dwang, die door
onderlinge vervlechting van steeds grotere groepen steeds sterker is geworden.
Er ontstaan vier standen: de geestelijkheid, de adel, de burgerij en de boeren-
stand. ledere stand ontwikkelt een strategie om zich te handhaven tegenover
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de andere. De katholieke kerk groeit sterk. Het is een periode van veel oorlog
tussen steden die nog een plattelandskarakter hebben.
In de vijftiende en zestiende eeuw was de periode van de Renaissance, waarin
Amerika en de zeeroutes naar India werden ontdekt. Een voorwaarde voor de
ontwikkeling van het kapitalisme was het ontstaan van gecentraliseerde staten
en de ontwikkeling van het mercantilisme. Het doel was om de economische
hulpbronnen in te zetten ter versterking van de staat. Met name de kolonian
verschaften de basis voor de verdere ontwikkeling van de markteconomie. Alle
grote denkers hebben op hun manier de kolonun ingepast in hun theoriean.

Gedurende de vroeg Moderne Periode was de groe\ langzaam als gevolg van
de langzame ontwikkeling van de technologie. De ontwikkeling is geleidelijk
en leidt tot de Industri6le Revolutie. Het proces voltrekt zich van 1780 tot 1850.
Pas na 1850 was het op grote schaal voelbaar.

De mens werd in plaats van afhankelijk van organische energie afhankelijk van
fossiele energie. Dit leidde tot veranderingen in de schaal van de economische
activiteiten, maar bracht ook permanente veranderingen in de industri iale struc-
tuur teweeg; eerst in Groot-Brittannia, daarna in West-Europa en tenslotte in
de gehele wereld (Viljoen, 1976, deel 2: 12). Het aandeel van de primaire pro-
ducten nam af en de industriele producten namen toe. In dit verhaal moet de
ontdekking van de auto en het vliegtuig, de ontwikkeling van de scheepvaart,
de telefoon, de radio en televisie ook een plaats vinden. De verhouding tus-
sen arbeid en kapitaal veranderde. Transportmiddelen werden geconcentreerd,
grote steden gebouwd. De fabriek verving in het begin van de negentiende
eeuw (in Groot-Brittannie) de huisindustrie. De fabriek bewerkstelligde de de-
finitieve scheiding tussen de arbeider en de middelen van productie en bracht
een eenvoudige en directe relatie tussen de werkgever en de werknemer.
Er ontstonden nieuwe landbouwmethoden die gepaard gingen met verande-
ringen in landbezit. De boer werd bevrijd van het feodale juk. Al deze verande-
ringen maakten uitbreiding van de bevolking mogelijk.
Internationale handel nam toe. Die werd ondersteund door ontwikkeling in het
geld- en bankwezen. In deze periode verloor Groot-Brittannia langzaam zijn
monopoliepositie als wereldleverancier van fabrikaten. Aan het eind van de
negentiende eeuw kwamen de Verenigde Staten op als grootmacht.
De Industriele Revolutie ontwikkelde zich onder een Laissez-faire-regime. Het
ambtenarenkorps stond in de kinderschoenen. In deze perioden nam het aan-
tai werkende mensen en hun inkomen toe. Aan het eind van de negentiende
eeuw is de individuele eigenaar voor een groot deel vervangen door de ven-
nootschap. De aandeelhouders zijn primair gernteresseerd in de opbrengsten
en minder in de andere aspecten van de organisatie. Dit leidt tot de piramidale
organisatie. In deze periode ontstonden ook overheidsbedrijven zoals post, ha-
vens en spoorwegen. De overheid was ondernemer en geen herverdeler van
inkomsten.
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Voor de Eerste Wereldoorlog leverde West-Europa gefabriceerde producten en
de rest van de wereld leverde de grondstoffen. Na de oorlog kwam het protec-
tionisme op.
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog ontstaat de eerste socialistische staat
die alle prive-eigendommen onteigent en er ontstaat een gecentraliseerde
overheidsstaat. Het socialisme zag de staat als een instrument van de bezit-
tende klasse om de arbeider te onderdrukken met als gevolg dat de arbeiders
bevrijd moesten worden.
In de rest van de wereld vindt een concentratieproces plaats en ontstaat de
macht van monopolies: 'big business' of 'Organized Capitalism'. In 1929 stort de
beurs van Wallstreet in en zet een werelddepressie in. Ondanks deze depressie
zetten de technologische ontwikkelingen zich voort. Arbeidersbewegingen en
sociale diensten komen op. Vakverenigingen zijn ook een gevolg van de moder-
ne industrialisatie. Ze gaan samenwerken met de politieke arbeidersbeweging.
Het fascisme is een reactie op de desintegratie van de maatschappij. Reeds in
1926 ontzenuwde Keynes de leer van harmonie tussen priv8 en openbaar be-
lang. Vanaf de vroege dertiger jaren begint de tendens in de westerse wereld
dat overheden zich meer moeten bemoeien met de economie, bijvoorbeeld
door middel van prijscontroles.

Na de Tweede Wereldoorlog volgde er een langdurige periode van stabiliteit en
begon de dekolonisatie. Het verschil in ontwikkelingsniveau tussen de westerse
landen en de niet-westerse landen wordt manifest voor de massa. De groep
niet-westerse landen is echter niet over een kam te scheren. Ook moet er on-
derscheid gemaakt worden tussen grote en kleine ontwikkelingslanden. In het
algemeen kozen de landen voor een centralistische benadering van de ontwik-
keling met een rigide planning. Deze planning werd later wat losser.
In het westen worden grote organisaties niet langer een zaak van de manager
en de aandeelhouder, maar een openbare aangelegenheid.
De aardolie gaat een steeds grotere rol spelen. Er ontstaat een oliekartel van de
olieproducerende landen, OPEC (Shell, 2002; Axelrod, 1999).
Het lukt niet om de economie stabiel te houden en in de jaren tachtig mani-
festeert zich een economische wereldcrisis. Overheden gaan zich meer op basis
van programma's richten op de economie en er ontstaat aandacht voor de mi-
lieuproblemen.

4.3.2  De economie van de afgelopen dertig jaar

Internationaal waren de jaren 1960 en 1970 de periode waarin overheidsinter-
ventie de regel was. In de jaren tachtig van de vorige eeuw brak de economi-
sche wereldcrisis uit en dit legde de zwaktes van de overheid en de semi-over-
heid bloot. Het antwoord was reorganisatie van de overheid en privatisering.
Dit recept (minder overheid, meer markt) schiep hoge verwachtingen.
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Pronk beschrijft de ontwikkeling van een industriale economie naar een kennis-
economie. De drivers worden door hem niet expliciet genoemd. Wei is duidelijk
dat hij veel toeschrijft aan de politieke verhoudingen in de wereld en met name
de verhoudingen tussen de supermachten c.q. het einde van de Koude Oorlog,
die volgde na de periode van dekolonisatie.

De industrialen verwierven vanaf het begin van het industriele tijdperk veel
kapitaal en behielden dat. Dit leidde tot onrechtvaardigheid waartegen de ar-
beiders in beweging kwamen via de vakbond en de politieke partijen. Door
deze strategie van de arbeiders kwam er verbetering in de koopkracht van de
arbeiders en werd de economie verder gestimuleerd.
Aan het eind van de jaren zeventig breekt de economische crisis aan als ver-
volg op de oliecrisis. De stagnatie leidttot de schuldenproblematiek. In de jaren
tachtig komen de Afrikaanse landen in de problemen. Eind jaren tachtig is de
crisis plotseling afgelopen door het einde van de Koude Oorlog. Veel hervor-
mingen worden doorgevoerd. Maar er ontstaan veel conflicten, omdat de 'sta-

tus-quo' niet meer wordt verdedigd door de supermachten. In het nieuwe mil-
lennium ontstaat een rijke elite en daarmee wereldwijde apartheid van 'have'
en 'have not'. Dit is een voedingsbodem voor internationaal terrorisme. Er zijn
twee scenario's mogelijk. Het bestrijden van het terrorisme onder de vlag van
'veiligheid' of de voedingsbodem wegnemen door 'duurzame ontwikkeling'.

De tachtiger jaren stonden in het teken van de 'Koude Oor/og'. Er was sprake
van hoge olieprijzen en economische recessie. Na het midden van de jaren tach-
tig daalden de olieprijzen (Shell, 2002; Kippenberger, 2002). In de jaren negen-
tig brak een nieuw tijdperk aan en werden de mogelijkheden voor vergaande
integratie van de wereld steeds groter waardoor de globalisatie expandeerde.
In 1992 beginnen de krachten van de globalisering voelbaar te worden. Met de
val van de Berlijnse muur komt er een einde aan de ideologische strijd tussen
kapitalisme, communisme en fascisme: het kapitalisme wint. De hamvraag is:
zal de globalisering omarmd worden of zal men zich ertegen verzetten? Het
zijn jaren van snelle aanpassingen en een groeiende spanning tussen de rijke en
arme landen. Het accent blijft nationaal gericht, waardoor internationale insti-
tuten zwak blijven en waardoor de wereldproblemen niet adequaat aangepakt
worden.
In 1995 is de conclusie ten aanzien van globalisering: 'There /s No A/ternative'. In
1998 wordt hierop voortgebouwd. Het accent ligt op het ontstaan van nieuwe
globale instituten, terwijl het aantal rijke en beter opgeleide mensen groeit. In
2000 wordt uitgegaan van 'Regu/ation', 'Restrain' en 'Ru/es'. De mensen (bur-
gers) willen meer regulering.

De Verenigde Staten blijven een dominante rol spelen. Dit leidt tot een steeds
verder economisch integrerende wereld, die de uitdaging heeft internationa-
le instituten te crearen die boven de nationale staten staan. De macht is zeer
verspreid en niemand heeft de totale controle. De roep om liberalisering en
transparantie klinkt op. Binnen bedrijven ontstaat spanning tussen de 'kern'
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en de 'rand'. Dit leidt tot het verzelfstandigen van de niet-kerntaken. De orga-
nisatie moet zich specialiseren in die activiteiten die echt toegevoegde waarde
hebben. De mobiliteit van de werknemers neemt toe en anti-trustregelgeving
wordt belangrijk. De consument is beter geinformeerd en wordt veeleisender.
Het imago van de organisaties wordt belangrijk. De overheid wordt regisseur
en creaert de minimale randvoorwaarden voor andere actoren (Hertz, 2003).

De culturele verschillen blijven een belangrijke rol spelen bij de globale integra-
tie. Staten zoeken elkaar op om een gemeenschappelijke koers uit te stippelen.
Hierdoor ontstaan er regionale blokken. Mensen gaan op zoek naar hun 'roots'.
De wereld is niet langer modernistisch, maar postmodern, waarin meerdere
werkelijkheden naast elkaar bestaan. Mensen zijn niet alleen geinteresseerd
in economische groei, maar ook in de kwaliteit van het leven. De schaduwzijde
van dit scenario is dat de variateit ook een bron is voor potentiale spanningen.
Ditschept de mogelijkheid voordemagogen op lokaal niveau om een achterban
te verwerven. Via het internet zoeken gelijkgestemden elkaar op en vormen ze
een virtuele gemeenschap. Soms worden het echte gemeenschappen. De tra-
ditionele organisaties vernieuwen zichzelf. De overheid blijft een belangrijke
rol spelen onder andere met betrekking tot de nationale economie. Overheden
zoeken elkaar op om regionale blokken in het leven te roepen. Er ontstaat een
groeiende groep anti-globalisten. Dit is geen makkelijke wereld voor de globale
organisaties. Zij moeten zich instellen op deze variateit. Er ontstaan netwerken
en de wereld wordt gevoelig voor corruptie (Hertz, 2003).

In deze situatie is de overheid een actieve zakenpartner door 'incentives' aan te
bieden om investeerders aan te trekken. Om het bovenstaande te illustreren,
het volgende citaat:

"In Prism the 'connections that matter' can be abused. Because groups
of people tend to become connected with each other rather than with
other groups, they are highly reliant on the Iynchpins, the people who
can control access between one group and another. A second pathway
to corruption is the flexibility of rules. Often rules are ignored as unsui-
table for local needs or the current situation. The emphasis on local tai-
loring of rules means that in some cases, real accountability fails, corrup-
tion of one kind or another is hovering nearby." (Shell, 2002: 76)

Wat in de context van dit onderzoek van belang is, zijn twee stellingen van
Pronk: Dat globalisering past in een eurocentrische trend die zich blijft voort-
zetten (Goudsblom, 2001; Allen e.a., 2003). En dat globalisering het verwerven
van nieuwe markten door de rijke landen is: de elites in de niet- westerse lan-
den. Dit leidt tot de wereldwijde apartheid: zij die mee kunnen doen en zij die
niet mee kunnen doen (Hertz, 2003; Drucker, 1993).
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4.4  De technologie

De derde contingency-factor is de technologie. Technologische ontwikkelingen
hebben zeer ingrijpende maatschappelijke gevolgen (Frissen, 2003). Een defini-

tie van technologie, de derde contingency-factor,  is niet eenvoudig (Mintzberg,
1979). Mintzberg definieert 'technica/ system' als volgt:

. ...a good deal of the confusion seems to fall aside when we focus ex-
clusively on technical system, what is sometimes called 'operations
technology' - the instruments used by operators to transform the inputs
into outputs - and consider the broader aspects of complexity of work
elsewhere." (1979: 250)

Maar Mintzberg maakt het zich gemakkelijk. Techniek is meer dan een materi-
eel verschijnsel. Techniek is vooral een manier van menselijk leven en van evo-
lutie, een manier van handelen en geschiedenis maken. Techniek is veel meer
dan een verlengstuk van het menselijk lichaam. Met techniek brengt de mens
iets naar buiten dattot zijn innerlijke mogelijkheden behoort. Van Peursen stelt
vast dat de technologie (het aantal uitvindingen) zich steeds sneller ontwikkelt.
Het gevolg is dat organisatiepatronen steeds sneller veranderen, steeds elasti-
scher worden.

In 1993 spreken Tapscott e.a. van een "Paradigm shift" als gevolg van de infor-
matietechnologie. Hierbij wordt met name gesproken van integratie en inter-
connectie. Opvallend is dat het woord internet nog niet wordt genoemd. Ham-
mer en Champy (1993) stellen dat nagenoeg alle gevestigde organisaties zijn
gestructureerd langs de lijnen van de fabriek die Adam Smith heeft beschre-
ven in 1776 in "The Wea/th of /Vations". De piramidale organisatie ontstaat om
maximaal gebruik te kunnen maken van de stoommachine. In "Business @ the
speed of thought" legt Bill Gates (1999) uit dat het niet de technologie is die de
piramidale organisatie laat exploderen, maar de snelheid waarmee informatie
beschikbaar is en de hoeveelheid beschikbare informatie. Door informatietech-
nologie wordt digitalisering van informatie mogelijk en worden nieuwe 'busi-
ness models' mogelijk gemaakt (Negroponte, 1995; Laudon e.a., 2002).

Dit alles heeft vergaande gevolgen voor de dimensies van ruimte en tijd op
deze planeet. Concreet houdt dit in dat landsgrenzen minder belangrijk wor-
den en dat er sprake is van een 24-uurseconomie. In deze nieuwe werkelijkheid
gaat het om schaalgrootte en tempoversnelling. Wie het tempo wil versnellen
moet schaalgrootte inleveren en wie schaalgrootte wil hebben moet tempo in-
leveren. Dit leidt volgens Zwart ertoe dat iedere seconde (on)belangrijk wordt
en de mens constant opgejaagd leeft. Deze tempoversnelling en het wegvallen
van de grenzen hebben de mens overvallen. Praktisch gezien komt het neer op
wilde heaiek van grenzeloze schaalvergroting en rusteloze tempoversnelling
en op de botsing van deze twee met elkaar. Dit heeft gevolgen voor de mens
(Zwart, 1990).
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"Mijn tussenconclusie is dat de ontkoppelde tijd en ruimte, aan zichzelf
overgelaten, versplinteren en fragmenteren. En als gevolg hiervan
wordt de werkelijkheid in het beleven van de mens tot een geweldige
flipperkast van grenzeloze en rusteloze willekeur. Zyderveld spreekt in
dit verband heel kernachtig van 'staccato-cultuur'. Het menskundige
correlaat hiervan is 'stress,„

. (Zwart, 1990)

Met andere woorden, zaken worden 'foot/oose'. Schaal wordt relatief: schaal-
vergroting en schaalverkleining (glokalisering). En alles raakt in een stroomver-
snelling.

Technologische ontwikkelingen spelen in het proces van globalisering een bij-
zondere rol: ten dele faciliteren ze het, ten dele radicaliseren ze het en ten
dele veroorzaken ze het. Tegelijkertijd is de economische globalisering een be-
langrijke voorwaarde voor succesvolle technologische innovaties (Frissen, 2003:
200). Met andere woorden: het is moeilijk een causaal verband tussen techno-
logie en het veranderen van de samenleving in een complex samenhangend
geheel aan te geven.

Dit hele proces wordt tot uitdrukking gebracht in wat aangeduid wordt met
'postmodernisme' (Frissen, 1996). Deze stroming ziet de werkelijkheid als een
losse verzameling van subjectiviteiten. Dit is echter geen eindstation: naast ver-
splintering en fragmentatie is ook de verstrengeling en vervlechting zichtbaar.
Versplintering en fragmentatie worden aangeduid met turbulentie. 'Strategic
partnerships' en 'contractual relationships' zijn de essentie van een nieuw orga-
nisatiebestel om turbulentie tegen te gaan. Kortom, de piramide spat uit elkaar
en er ontstaan legio verbanden tussen de delen.

Veranderingen van organisaties zijn een gevolg van de ontwikkeling van de
informatie- en telecommunicatietechnologie en de bewuste acties van mensen.
Zowel de omgeving als de organisaties zijn collectief gecreaerde en in stand
gehouden mentale constructies. Veranderingen treden op als gevolg van ver-
anderingen in de gedachteconstructies van individuen en groepen (Gazendam,
1993).

Terecht verwijzen Buchanan e.a. (1997) naar Allen Fox  die een onderscheid
maakt tussen materiale en sociale technologie. Materiale technologie duidt op
de technologie die zintuiglijk waargenomen kan worden. De sociale technolo-
gie verwijst naar het structureren van gedrag en menselijke verhoudingen op
een systematische, doelgerichte wijze, door het toepassen van co6rdinatie- en
controlemechanismen en door motivatie- en beloningssystemen.

Pinedo (2002,2004) legt een verband tussen het bewustzijn van de mens en
het type organisatie dat hij creaert. Naarmate de mens meer zelfbewust wordt,
neemt de behoefte voor hierarchie af.
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Figuur 26: De ontwikkeling van de mens van 'creature' naar 'creator' volgens Pinedo (2002,2004: XX)

De mens ontwikkelt zich van een impulsief, zichzelf beschermend en oppor-
tunistisch wezen naar een meer 'interdependent' en geTntegreerd wezen. De
mens ontwikkelt zich van 'creature' naar 'creator'. Deze omslag is pas mogelijk
als de mens zich bewust wordt van zijn mogelijkheden. Het bewustzijn ontwik-
kelt zich als het gevoed wordt door informatie. Hoe meer informatie, hoe meer
het bewustzijn groeit. Deze redenering vertoont ook overeenkomsten met die
van de filosoof Van Peursen (1973) die de ontwikkeling van de mensen verdeelt
in drie fasen: mythisch, ontologisch, en functioneel.

Schafrat e.a. (1993: 37) presenteren het volgende overzicht van de ontwikkeling
van de visie op arbeidsorganisatie vanuit 'Human Resource Management', dat
ook overeenstemming vertoont met de indeling van Pinedo (2002,2004):

•  De onmondige mens (Homo Minor)
•  De mens als rationeel wezen (Homo Economicus)
•  De sociale mens (Homo Socialis)
•  De bewuste mens (Homo Confidens)
•  De verantwoordelijke mens (Homo Responsor)
•  De mens als kritische succesfactor (Homo Potentialicus)

Dit overzicht is ook van toepassing op de ontwikkeling van de organisatie: van
een gesloten systeem, naar een open systeem, naar non-systeem. Van hi rar-
chisch naar niet-hierarchisch.

4.5  De overheid  (en dus ook de politiek) als contingency-factor
De vierde contingency-faaor is de overheid, en dus ook de politiek. Bij deze
vierde contingency-factor moet een tautologie voorkomen worden. Immers,
getracht wordt veranderingen van de overheidsorganisatie te verklaren. Deze
kunnen niet verklaard worden door diezelfde overheid als factor op te voeren.
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"Voor een private organisatie zijn bestuur en politiek-vertegenwoor
digende organisaties omgevingsfactoren, maar bij een overheid is dat
niet het geval (Bozeman en Straussman, 1990: 34). Er is sprake van 'het
primaat van de politiek'. Bestuurders worden hier en daar benoemd,
maar over het algemeen gekozen en politiek gelegitimeerd door een
Raad van State of parlement." (Korsten e.a., 1993)

De overheid is niet gelijk aan een particuliere organisatie. Het verschil komt
overeen met de tegenstelling tussen algemeen en eigenbelang. Hierin ligt mo-
gelijk de verklaring waarom verzelfstandigen bij een particuliere organisatie
nauwelijks tot discussie leidt in tegenstelling tot verzelfstandiging bij de over-
heid.

4.6 Samenvatting en conclusies

Gebaseerd op het bovenstaande wordt in het vervolg uitgegaan van de vol-
gende contingency-factoren: de samenleving, de economie, de technologie, de
overheid en politiek.

Door de toenemende economische activiteit door het verder oprukken van de
technologie en de verdere democratisering groeit het domein van de overheid
die dan in de jaren tachtig op grenzen van groei stuit.

Op basis van het voorafgaande zijn de volgende aspecten ten aanzien van de
contingency-factoren ontleed die nader onderzocht worden in het empirisch
deel van dit onderzoek.

1.  De  overheid  en  de  verzelfstandigde  organisaties veranderen
omdat hun omgeving verandert.

2. Het tempo van verzelfstandigingen neemt toe als gevolg van
het verhoogde tempo van de veranderingen en als gevolg van
druk uit de omgeving.

3. Verzelfstandiging wordt de mode, waardoor steeds meer
wordt verzelfstandigd.

4. De ervaring van de overheid met verzelfstandiging neemt toe.
waardoor het proces steeds sneller kan verlopen.

5. Buitenlandse idee5n hebben een belangrijke rol gespeeld bij
het verzelfstandigingsproces, het inrichten van de verzelfstan-
digde organisaties en de inrichting van de kernoverheid.

6. De overheid neemt alleen slechtlopende organisaties over en
heeft daarbij de illusie dat zij die wei in leven kan houden. Zij
doet dat met name om arbeidsplaatsen te behouden.

7. De overheid sticht organisaties voor het ondernemen van acti-
viteiten waar particulieren dit nalaten omdat het niet rendabel
is.
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Na een beschouwing over de contingency-faaoren wordt in dit hoofdstuk aan-
dacht besteed aan de overige drie vraagstukken die voortvloeien uit de pro-
bleemstelling:

•  De (kern)overheid
•  De verzelfstandigde organisatie
• De sturingsrelaties tussen de kernoverheid en de verzelfstandigde

organisatie

Van Twist e.a. (1996) ontwikkelen een matrix die hier wordt gehanteerd om
deze drie aspecten te bestuderen. De (kern)overheid wordt aangeduid met:
'Beeld van de ambtenaren op het kerndepartement'. De verzelfstandigde orga-
nisatie wordt aangeduid met: 'Beeld van de ontwikkeling van de ambtenaren
bij de organisaties op afstand'. De sturingsrelatie tussen de kernoverheid en de
verzelfstandigde organisatie wordt aangeduid met: 'Beeld van de ontwikkeling
in de verhouding tussen kerndepartement en organisatie op afstand' en met
'Beeld van de ontwikkelingen in de wijze waarop interfaces invulling krijgen'.
Van Twist e.a. onderscheiden vier scenario's voor verzelfstandiging:

•  Een droom wordt werkelijkheid
•  Een nachtmerrie: scheiden doet lijden
•  Leren van het eeuwig slingeren
•  Hoe meer er verandert, hoe meer er bij het oude blijft

In onderstaande matrix wordt een overzicht geboden van het model van Van
Twist e.a. (1996) dat als uitgangspunt dient voor dit hoofdstuk.
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Een nachtmerrie: Hoe meer er veran-Een droom wordt Leren van het
werkelijkheid eeuwig slingeren

scheiden doet dert, hoe meer er bij
lijden het oude blijft
Er ontstaat een Gedreven door

Er vormt zich een dubbel vergrijsde oprechte zorg Volkomen gedesil-
Beeld van selecte groep hoog- groep van sterk (en toch ook wei lusioneerd, proberen
de ontwik- waardige beleids- vereenzaamde door enige af- ambtenaren van het
keling van de ambtenaren, met oog ambtenaren, die gunst) proberen kerndepartement
ambtenaren voor maatschappelijke (onterecht) voor deze ambtenaren (lovenswaardig loyaal)

op het kern- vraagstukken en een het dirigistische hun positie, na invulling te geven aan
departement goed ontwikkeld poli- en formalistische enige louterende   weer een nieuwe 'alles

tiek gevoel apparaat worden leerervaringen, te moet anders'-show
uitgemaakt herstellen

Pervertering; er Publieke pro- Reorganisaties komenDe identiteit veran- ontstaan commer- fileringsdrang en gaan, maar dedert; er ontwikkelen dae fiksers die al- van (voorheen doorsnee-ambtenaarBeeld van de zich slagvaardige les alleen nog maar onzichtbare) moet toch gewoonontwikkeling klantgerichte, cre- in geld uitdrukken ambtenaren op zijn werk blijven doen;van de amb- atieve en efficiante en publieke helden afstand wordt cynisme over alletenaren bij de publieke ondernemers die zich niet zozeer afgestraft door gereorganiseer neemt
organisaties die risico's durven ne-
op afstand men en daarvoor ook als dienaar maar het terugdraaien alsmaar toe; nieuwe

als concurrent van     van de nieuw ver- veranderingen worden
verantwoordelijkheid de politiek gaan worven zelfstan- met onverholen arg-Willen dragen

opstellen digheid waan bekeken
De onderlinge Concepten
bemoeienis wordt als 'sturen op Hoewel er in de

Beeld van ervaren als on- hoofdlijnen en op opvatting over deEenzijdigheid en hie-
rarchie maken plaatsde ontwik- gewenste intimi- afstand' verliezen onderlinge verhou-

keling in de teit, waartegen hun magische dingen voortdurendvoor wederkerigheid
en nevenschikking;verhouding vooral luidruchtig glans; kleine sprake is van verbale
sturing is interactieftussen kern- bezwaar moet schandaaltjes vernieuwing, krijgengeworden; daarbijdepartement worden gemaakt; worden dankbaar de veranderingen diestaan zakelijkheid enen organisatie de relatie wordt aangegrepen hiermee geTmpliceerd

op afstand conflictueus en voor het terug- zijn in de praktijk geengedeelde verantwoor-
delijkheid voorop raakt emotioneel draaien van de tijd om te beklijven

beladen horizontalisering
Verticale con-Door informatie-De interfaces met de trole-mechanis- Arrangementen die opachterstanden

uitvoering worden in men worden papier zeer vernieu-Beeld van de en toenemendhanden gelaten van herontdekt en wend zijn, krijgen eenontwikke- isolement krijgtdaarvoor ingestelde opnieuw in stel- invulling die weiniglingen in de de interface meteenheden aansturing ling gebracht; nieuws biedt, om-wijze waarop de uitvoering nieten de afnemers van de discussie over dat de routines dieinterfaces goed gestalte; debeleid; de politieke en controle staat samenhangen met hetinvulling politieke en amb-
krijgen telijke top laten deambtelijke top richt sterk in het teken gebruik ervan geen

zich op het strategisch van het herstel kans krijgen om te
beleid van het politieke veranderenzaken maar op hun

beloop primaat

Figuur 27: Model van aspeaen Van Twist e.a. (1996)
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5.1  De kernoverheid

In zijn proefschrift toetst Van Leerdam (1999) het model van de kernoverheid
aan de feitelijk ontstane overheid. Hij stelt vast dat de kernoverheid inderdaad
kleiner wordt en het aantal op afstand geplaatste eenheden toeneemt. Over de
overige aspecten van de kernoverheid doet hij geen uitspraken (Van Leerdam,
1999: 245 - 246).
In "Openbaar Bestuur" van Bovens e.a. (2001: 201-202) blijkt hoe weinig is na-
gedacht en geschreven over de kernoverheid. Men gaat ervan uit dat de kern-
overheid is wat overblijft na verzelfstandiging en dat dit op twee wijzen kan
worden ingevuld: als beleidsdepartement belast met het beleid of als bestuurs-
dienst die niet 'zorgt voor' onder andere beleid, maar 'zorgt dat' er onder an-
dere beleid ontwikkeld wordt.

De praktijk in Nederland wijst uit dat ook daar de overheid moeite heeft met de
inrichting van de kernoverheid. Van Twist en In 't Veld brengen dit tot uiting in
een artikel getiteld: "Een kerndepartement is iets anders dan 'wat er na verzelf-
standiging overblijft8,8 (1994). Zij stellen dat de discussie over verzelfstandiging
vooral wordt geleid door de vragen: "Wat kan eraf, in welke vorm en op grond
van welke motieven?"  De vraag: "Hoe organiseren wij wat overblijft van de
overheid?" behoeft meer aandacht.

Deze desoriiantatie is wereldwijd. Het adviesbureau Accenture publiceert begin
2002 het periodiek overzicht over de ontwikkeling van e-Government in 23 lan-
den. Opvallend is dat wordt gesteld dat er tot voor kort geen duidelijke defini-
tie was van de elektronische overheid en dat het slechts gaat om retoriek. Maar
de afgelopen periode beginnen er contouren te verschijnen. Wat precies wordt
bedoeld met de kernoverheid of de elektronische overheid is echter vaag. Met
andere woorden: e-Government is geen synoniem voor de kernoverheid. Dui-
delijk is dat de burger de overheid via het internet moet kunnen benaderen en
diensten moet kunnen betrekken. Maar hoe bijvoorbeeld de organisatiestruc-
tuur, de zogenaamde 'back office', moet worden ingericht, blijft vaag.

De kernoverheid kan op twee extreme manieren besproken worden: het ont-
werp ('b/ue print') van de kernoverheid of de feitelijk ontstane kernoverheid. In
de nu volgende twee paragrafen worden de twee versies van de kernoverheid
weergegeven: het model van de kernoverheid en de feitelijk ontstane kern-
overheid22

22 Om misverstanden te voorkomen: in de Nederlandse literatuur wordt gesproken over kerndepartementen. In
dit proefschrift wordt echter gesproken over kernoverheid. Ik bedoel hiermee nagenoeg hetzelfde.
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5.1.1   Het model van de kernoverheid

De rol van de overheid is beslissingen nemen die van fundamenteel belang zijn,
en zorgen dat die doeltreffend worden uitgevoerd. De rol van het regeringsap-
paraat is de politieke krachten van de samenleving bundelen, zaken van groot
maatschappelijk belang in het brandpunt stellen, en het volk voor keuzen plaat-
sen die beslissend zijn. Dit is een andere rol dan de overheid in de traditionele
politieke theorie had. Het particuliere initiatief wordt in ere hersteld. Dan is de
overheid niet de enige instelling, maar wei de centrale en leidende.

In publicaties worden diverse ontwerpen van de kernoverheid aangetroffen.
Van Twist e.a. (1996) presenteren het volgende model van een kerndeparte-
ment:

Beleid ontwikkelen, dat wil zeggen: problemen
formuleren, oplossingen genereren en instrumen-
teren

Beleidsfunctie van het kerndepartement: Ondersteunen bij het verwerven en behouden van(behalve beleidsbepaling door de politieke draagvlakbestuurders)
Aansturen van op afstand geplaatste organisaties
Informatie verzamelen en terugkoppeling verzor-
gen

Uitvoering in strikte zin: implementatie
Beleidsfuncties voor de organisaties Inspectie, handhaving en controle van beleid
op afstand: Evaluatie van beleid

Beleidsonderzoek en beleidsadvisering
Bestuursraad

Organisatorische componenten van het Eenheid aansturingkerndepartement:
Capaciteitsgroepen
Zelfstandigheid in gebondenheid
Bevoegdheid gekoppeld aan verantwoordelijk-

Elementen van het interactief heid
besturingsmodel: Afspraken vooraf

Rapportage achteraf
Toetsing op uitvoerbaarheid

Figuur 28: Model van kernoverheid van Van Twist e.a. (1996)

Het bovengenoemde model van Van Twist e.a. spreekt voor zich, behalve de nu
volgende elementen. De 'organisatorische componenten van het kerndeparte-
ment', bestaande uit bestuursraad, eenheid aansturing en capaciteitsgroepen.
Met bestuursraden wordt bedoeld een vorm van vast overleg tussen de ambte-
lijke top van het kerndepartement en de politieke top. Het is een interface tus-
sen politiek en kerndepartement dat beleidsinitierend is op strategisch niveau.
Het stelt de beleidskaders vast en cotlrdineert de ontwikkeling van beleidsvoor-
stellen.
Eenheid aansturing is de belangrijkste interface tussen kerndepartement en
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verzelfstandigde organisatie. Zij is verantwoordelijk voor de formulering van
contracten en het verzamelen van gegevens om het contract te bewaken.
Capaciteitsgroepen zijn groepen hoog opgeleide ambtenaren die op projectba-
sis probleemgericht georganiseerd worden. Ze hebben daarbij de beschikking
over alle noodzakelijke middelen als personeel en financian.

Fortuyn schetst in zijn oratie (1990) zijn model van de kernoverheid: Over-
heidsbureaucratiean moeten omgebouwd worden tot centra voor strategische
beleidsvorming met een sterk ingekrompen hoeveelheid ambtenaren. Deze
centra houden zich bezig met globale beleidsontwikkeling op middellange en
lange termijn en zijn belast met de controle op de uitvoering van het beleid.
Een controle die globaal toetsend van aard is en die uitvoering van beleid op
afstand plaatst en houdt.
Taken van de politieke leiding liggen in dit bestuur op afstand op het terrein
van de strategische beleidsontwikkeling en op het gebied van de globale toet-
sing en controle van de uitvoering. De ministeriele verantwoordelijkheid wordt
op deze wijze verdiept en beperkt.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de leiding van de uitvoeren-
de instanties. Dit kunnen particuliere organisaties zijn of, door decentralisatie,
lagere overheden. Hierdoor zal de grens tussen de particuliere en collectieve
sector vervagen (Fortuyn, 2002: 15-18).

Dus de kernoverheid ontwikkelt beleid en houdt toezicht door informatie te
ontvangen met betrekking tot de uitvoering, die is overgelaten aan de verzelf-
standigde organisaties. Een kleine maar beter functionerende overheid die op
afstand stuurt is in theorie het gevolg (Frissen e.a., 1992).

5.1.2    De  feitelijk  ontstane  kernoverheid

Kickert e.a. (1992) zien de kerndepartementen als het departement dat zich na
verzelfstandiging concentreert op beleidsontwikkeling. Zij stellen dat de idee-
en van de commissie-Deetman en de commissie onder leiding van ex-minister
Wiegel inzake de kernoverheid primair zijn ingegeven door het reduceren van
het aantal ambtenaren. Van Twist e.a. (1996) stellen dat het concept kernde-
partement in Nederland pas achteraf (na de verzelfstandigingen) verzonnen is
en moeiteloos is ingepast. Uit empirisch onderzoek blijkt dat het gaat om het
inpassen van reeds lopende veranderingsprocessen. Het gaat dus om rationali-

satie achteraf.

5.1.3  Samenvatting en conclusies

De indruk bestaat dat een continuum van opvattingen over de kernoverheid be-
staat. Dit continuOm kent twee extreme opvattingen inzake de kernoverheid.
De eerste gaat uit van een ontwerp van de kernoverheid: een kleine hoogwaar-
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dige overheid belast met beleidsontwikkeling en de monitoring van de uitvoe-
ring. Kortom, de overheid als regisseur. De tweede opvatting ziet de kernover-
heid als de organisatie van de overheid die overblijft nadat de niet-kerntaken
zijn verzelfstandigd. Deze organisatie is niet zonder meer ingericht om de rol
van regisseur te vervullen. Met als gevolg dat de verzelfstandigde organisaties
een te grote zelfstandigheid kunnen verwerven.

Van Twist e.a. zien vier mogelijke scenario's voor het ontwikkelen van de kern-
overheid.

Hoe meer er veran-Een droom wordt Een nachtmerrie: Leren van het
werkelijkheid scheiden doet lijden eeuwig slingeren

dert, hoe meer er
bij het oude blijft

Gedreven door Volkomen ge-Er vormt zich een Er ontstaat een dub-
oprechte zorg desillusioneerd,selecte groep bel vergrijsde groep (en toch ook weI proberen amb-hoogwaardige van sterk vereen-Beeld van de beleidsambtena- zaamde ambtena- door enige af- tenaren van het

ambtenaren
) gunst) proberen kerndepartementren, met oog voor ren, die (onterechtop het kernde- deze ambtenaren (lovenswaardigmaatschappelijke voor dirigistischpartement hun positie, na loyaal) invulling tevraagstukken en en formalistisch

enige louterende geven aan weereen goed ontwik- apparaat worden
leerervaringen, te een nieuwe 'alleskeld politiek gevoel uitgemaakt herstellen moet anders'-show

Figuur 29: Vier mogelijke scenariot voor de kernoverheid conform Van Twist e.a. (1996)

Uit het bovenstaande wordt het volgende aspect geformuleerd dat in het empi-
risch deel van dit onderzoek aan de orde zal worden gesteld.

8. De overheid heeft haar rol als regisseur niet waar kunnen maken.  De
autonomie van de verzelfstandigde organisaties is te groot.

5.2  De verzelfstandigde organisaties

Verzelfstandigde organisaties zijn een soort in de species organisaties. Met an-
dere woorden, verzelfstandigde organisaties blijven gewoon organisaties en

gedragen zich niet wezenlijk anders dan andere. Het verschil tussen kernover-
heid en particuliere (internationaal opererende) organisaties is opvallend, maar
het verschil tussen de semi-overheid met aan de ene kant de kernoverheid en
aan de andere kant de lokaal opererende private onderneming is slechts gra-
dueel. Beide ontrekken zich aan internationale concurrentie. De verschillen zijn
met name op het gebied van organisatiedoelstellingen: de private onderneming
wordt primair gedreven door de persoonlijke doelstellingen van de eigenaar.
Door verzelfstandiging treedt er, naast veranderingen op politiek, juridisch en
economisch gebied, ook verandering op het gebied van de organisatiedoelstel-
lingen en de -cultuur op.
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Verzelfstandiging van overheidsdiensten is het voorlopige resultaat in de per-
manente ontwikkelingen van modernisering die zich in de samenleving voltrek-
ken. Verschuivingen en verstollingen door maatschappelijke moderniseringspro-
cessen, zoals verzelfstandiging, worden aangeduid met de term institutionele
transformatie.

Verzelfstandiging is een proces waarin vier fasen zijn te onderscheiden: exter-
nalisering; onthechting; heroriantatie; internalisering (Hakvoort en Veenswijk
1998).

Fase Kenmerken

Externalisatie Eerste ideean bedacht en geventileerd
Na de besluitvorming maken de organisatieleden een

Onthechting proces door waarin ze hun identiteit in contrast met de
moederorganisatie definieren

Herori6ntatie Nieuwe visie en missie worden geformuleerd
De verzelfstandigde organisatie is het nieuwe uitgangs-Internalisering punt geworden

Figuur 30: De fasen van het verzelfstandigingsproces (Hakvoort en Veenswijk 1998)

Verzelfstandiging leidt tot rationalisering en uniformering die terug te zien zijn
in reeksen strategische plannen, voorschriften, aanpakken en richtlijnen bij de
verzelfstandigde organisatie. Simultaan werken deze verzelfstandigde organi-
saties aan de eigen corporate identity. De vraag is in welke mate de kenmerken
van de overheid na de onthechtingsfase blijven voortbestaan.  En hoe factoren
als leeftijd en omvang van de verzelfstandigde organisatie een rol blijven spe-
len bij de verzelfstandigde organisatie.

Niet alle organisaties om de overheid heen zijn ontstaan door verzelfstandi-
ging. Een aantal is er ook bij gekomen doordat de overheid in nood geraakte
bedrijven overneemt. Zij doet dat om arbeidsplaatsen te behouden, of om voor
de samenleving als geheel vitale activiteiten te behouden. Of vanwege het feit
dat de overheid als initiator optreedt, omdat bepaalde projecten voor de pri-
vate seaor onaantrekkelijk zijn.

5.2.1  De partijen binnen de verzelfstandigde organisatie

Door verzelfstandiging ontstaan er zelfstandige organisaties (overheids-NV's en
overheidsstichtingen) met aan het hoofd een directeur of directie (CEO) die ver-
antwoording aflegt aan een Raad van Commissarissen of stichtingsbestuur.
Doorgaans wordt het diensthoofd benoemd als directeur, terwijl men zou ver-
wachten dat er een directeur met ervaring in de private sector zou worden
aangezocht om de verzelfstandigde organisatie te leiden.
Organisaties van uiteenlopende grootte worden verzelfstandigd. De omvang
van de organisatie is van invloed op de structuur en het functioneren van de or-
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ganisatie. Met name grote organisaties zijn meer bureaucratisch. In de praktijk
blijkt de omvang van de organisatie geen criterium te zijn voor het wei of niet
verzelfstandigen.

De CEO (de directie) is van de zes factoren die intern aanwezig zijn de machtig-
ste binnen en buiten de organisatie (CEO, Operators, Line managers, Analysts,
Support staff, Ideology) (Mintzberg, 1983; Frissen, 1989). De directie vervult de
volgende functies: ze personifieert de organisatie en is resultaatverantwoorde-
lijk.
Het gedrag van de directeur kan reiken van de conservatieve drang om te over-
leven aan het ene uiterste tot de entrepreneurial obsessie om te groeien aan
de andere kant. De directeur heeft zijn persoonlijke doelstellingen en kan de
organisatie zo beinvloeden dat hij die door middel van de organisatie (deels)
kan realiseren.
Met andere woorden: het is van groot belang wie bij verzelfstandiging wordt
aangesteld als directeur. Wordt er een ambtenaar of een persoon met een an-
dere achtergrond aangesteld? Men zou kunnen veronderstellen dat een ma-
nager die een andere achtergrond heeft dan de overheid de verzelfstandigde
organisatie kan inspireren.

Het middenmanagement staat dicht bij de directie, kent de doelstellingen van
de directie en tracht deze te realiseren. Aan de andere kant kent de middenma-
nager zijn eigen agenda die hij tracht te realiseren door afbakening en groei
van de eigen unit.

Mintzberg onderscheidt twee varianten van de operationele kern: de laag op-
geleide en de professioneel operationele kern. Bij de eerste gaat het primair om
het handhaven van de bestaande sociale relatie door middel van het politieke
spel. Bij de professionals gaat het om het handhaven van de autonomie door
middel van het bevorderen van deskundigheid.

De analisten binnen de verzelfstandigde organisatie trachten door deskundig-
heid meer bureaucratische regels (standaardisatie) op te leggen aan de rest van
de organisatie, met name de operationele kern.
Buchanan & Boddy (1983) stellen vast dat met de introductie van ICT er onder-
steunende afdelingen ontstaan om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Dit
versimpelt de organisatiestructuur niet. Manueel werk wordt gesubstitueerd.
Dit vergt wei beter getraind personeel. Naarmate het personeel meer affiniteit
met de technologie krijgt, wordt het belang van technici van de ondersteu-
nende afdeling kleiner.
Door de toepassing van technologie komt meer managementinformatie be-
schikbaar en wordt het middenmanagement overbodig. Deze tendens is ook te
verwachten bij de verzelfstandigde organisaties.
Als gevolg van de verzelfstandiging ontstaan er ook HRM- en Financidle afdelin-
gen. Dit is het gevolg van het feit dat de organisaties de middelen zelfstandig
gaan beheren. Ook ontstaan er Marketingafdelingen als uiting van het feit dat
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de organisaties marktgericht moeten gaan functioneren.
De niet-geschoolde ondersteunende staf is de zwakste partij binnen de interne
coalitie. De geschoolde staf heeft iets meer mogelijkheden om via collaboratie
het eigen belang te bevorderen.

5.2.2  Macht in en rond verzelfstandigde organisaties

De verzelfstandigde organisatie kan gezien worden als een relatief gesloten
systeem ('black box'). Sturing door een externe actor is ongewenst en heeft
slechts betrekking op het bepalen van enkele belangrijke input- en/of output-
parameters (Frissen e.a., 1992: 27). In feite is de verzelfstandigde organisatie
een 7nstrument'van de kernoverheid, om specifieke doelen te realiseren. Bij
het beschouwen van de kernoverheid versus de semi-overheid is met name het
concept 'po/itiek primaat' aan de orde. Dit houdt in dat de overheid de eerstge-
roepene isom als regisseur opte treden, afgeleid van het primaat van de burger
die via het democratisch bestel een regering aanstelt.

Verondersteld wordt dat de verzelfstandigde organisatie efficienter gaat func-
tioneren, doordat de Raad van Commissarissen of het stichtingsbestuur zakelij-
ker optreedt dan de politiek. Dit is in ieder geval afhankelijk van het profiel van
de leden van de voornoemde toezichthoudende organen. Ook wordt efficientie
bevorderd, doordat er voor de client een verband ontstaat tussen product en
prijs.

Mintzberg is van mening dat ondanks het feit dat individuen binnen organisa-
ties doelen hebben, de organisatie als geheel ook doelen kent. Het gaat op de
eerste plaats om het overleven van de organisatie. Hiervan is het doel efficiantie
afgeleid. Onder efficiantie wordt verstaan het maximaliseren van de opbrengs-
ten van de gemaakte kosten. Hiervan is weer de doelstelling controle op de
omgeving afgeleid. Deze drang naar controle wordt vertaald in een drang naar
groei om op deze manier de onzekerheid te reduceren. Als de doelen van de

organisatie en van alle individuele medewerkers samenvallen, zijn de condities
voor de organisatie als non-systeem aanwezig.
Het realiseren van visie en missie staat niet hoog in de hierarchie van organisa-
tiedoelstellingen. Organisaties vervreemden van hun visie en missie. Deze rede-
nering gaat ook op voor de verzelfstandigde organisaties (Mintzberg 1983).

Tussen de partijen in de verzelfstandigde organisaties worden politieke strate-
giean uitgevoerd. Deze kunnen in drie categorieen worden ingedeeld:

•  Coaxisterend met de formele machtsstructuur
•  Antagoniserend met de formele machtsstructuur
• Subsitituerend, waarbij onderdelen van de formele machtsstructuur in-

formeel worden vervangen
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De uitkomst kan zijn machtsconcentratie of -spreiding binnen de interne coali-
tie (zie hieronder). Organisatiepolitiek is een flexibel correaiemechanisme van
de systemen van formele macht, ideologie en deskundigheid. Politiek is volgens
Mintzberg positief: zij zorgt voor de selectie van de sterksten en het dwingt om
alle scenario's te overwegen en niet alleen de scenario's van de directie en van
de deskundigen.

De interne coalitie (IC) kent vijf varianten:
•  The personalized IC waarbij de directeur persoonlijk de macht in handen

heeft
• The bureaucratic IC waarbij de regels en procedures van belang zijn en

het individu beperkte macht heeft, omdat het zich aan de regels dient te
houden

• The ideo/ogica/ /C waarbij de doelen van de organisatie zijn geinter-
naliseerd en iedereen die de ideologie onderschrijft macht heeft

• The professional IC waarbij de macht berust bij de professionals die de
essentiele kennis bezitten om de organisatie te laten functioneren

•  The politicized IC waarbij er geen duidelijk patroon van machtsverdeling
is waar te nemen. Allen in de organisatie zijn bezig met macht.

Ik neem als axioma aan dat het overheidsapparaat een 7nstrument' is (Bovens
e.a., 2001: 156-157). De externe coalitie, met name de burgers, volksvertegen-
woordiging en bestuurders, heeft de greep erop verloren vanwege de plurifor-
miteit (lees: verdeeldheid). Het overheidsapparaat is verworden tot een 'C/osed
system'.
Fortuyn spreekt van een legitimiteitsprobleem (Fortuyn, 2002: 15). Het verzelf-
standigingsproces is een poging om de kernoverheid weer tot een instrument
te maken en ook om de verzelfstandigde organisaties als instrument van de
kernoverheid in te richten. Onder andere doordat de kernoverheid niet nader is
ingevuld, verworden de verzelfstandigde organisaties tot 'C/osed systems'.
Met andere woorden, de intentie achter de verzelfstandiging is om de organisa-
ties meer ondercontrole te krijgen c.q. het primaat van de politiek te herstellen.
In de praktijk wordt vaak het tegenovergestelde bereikt. Inmiddels is opvallend
dat verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen en Cura ao steeds vaker ge-
zien wordt als een manier om de greep van de politiek te verminderen c.q. de
politiek op afstand te plaatsen.

5.2.3  Samenvatting en conclusies

Het verzelfstandigen van een overheidsorganisatie is een proces. Het proces
kent vier fasen: externalisatie, onthechting, herorientatie en internalisering.
Met betrekking tot de ontwikkeling van de organisatie van verzelfstandigde
organisaties hebben Van Twist e.a. vier scenario's ontwikkeld. Deze scenario's
zijn het politieke resultaat binnen en rond de verzelfstandigde organisaties.
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Een nachtmerrie: Hoe meer er veran-Een droom wordt Leren van het
werkelijkheid eeuwig slingeren

scheiden doet dert, hoe meer er
lijden bij het oude blijft

Pervertering: er Reorganisaties
De identiteit veran- ontstaat discussie Publieke pro- komen en gaan,
dert; er ontwikkelen over commerclile fileringsdrang maar de doorsnee-

Beeld van zich slagvaardige fiksers die alles van (voorheen ambtenaar moet
de ontwik- klantgerichte, cre- alleen nog maar onzichtbare) toch gewoon zijn
keling van atieve en efficiente in geld uitdruk- ambtenaren op werk blijven doen;
de ambte- publieke onder- ken en publieke afstand wordt cynisme over alle
naren bij de nemers die risico's helden die zich afgestraft door gereorganiseer
organisaties durven nemen en niet zozeer als het terugdraaien neemt alsmaar toe;
op afstand daarvoor ook verant- dienaar maar als van de nieuw ver- nieuwe verande-

woordelijkheid willen concurrent van worven zelfstan- ringen worden
dragen de politiek gaan digheid met onverholen

opstellen argwaan bekeken

Figuur 31: Vier mogelijke scenario's voor de verzelfstandigde organisaties conform Van Twist e.a.

Alle vier scenario's lijken in de praktijk voor te komen. Met andere woorden:
verzelfstandiging heeft een wisselend resultaat.

Met betrekking tot de verzelfstandigde organisaties zijn de volgende aspecten
aangemerkt om empirisch nader bestudeerd te worden:

9.    Organisaties worden na verzelfstandiging kleiner door het doorvoe-
ren van effici6ntiemaatregelen als gevolg van de eisen die (nieuwe)
stakeholders gaan stellen.

10.  Doorgaans wordt het hoofd van dienst aangesteld als directeur van
de verzelfstandigde organisatie, wat een belemmering is voor veran-
deringen in de nieuwe organisatie.

11.    De   verzelfstandigde   organisaties   hebben   vele   kenmerken   van   de
overheidsstructuur en -cultuur behouden.

12.  Hoe ouder de verzelfstandigde organisatie, hoe centralistischer de
structuur. De structuur is namelijk een afspiegeling van de periode
waarin de organisatie is gesticht.

13.    Hoe   groter   de   verzelfstandigde   organisatie,    hoe   uitgewerkter   de
organisatiestructuur. hoe groter de afdelingen van de organisatie en
hoe bureaucratischer de werkwijze van de organisatie.

5.3  De aansturing vanuit de kernoverheid

De rol van de kernoverheid is regisseren. Het aansturen van de verzelfstandigde
organisaties door strategisch beleid te bepalen is het vierde en laatste relevante
vraagstuk dat in dit proefschrift wordt behandeld.
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In 1994 stelt Crasborn in een artikel: "Verze/fstandigen van departementson-
derdelen: een oplossing ... voor welk probleem?", dat de overheid overgaat tot
verzelfstandigen om de flexibiliteit en slagvaardigheid te vergroten en de over-
belasting en verkokering tegen te gaan. Hij stelt zich de vraag of het weI lukt,
omdat het moeilijk blijkt beleid en uitvoering bij elkaar in de buurt te houden.
Hij stelt dan de vraag of het niet beter is om uitvoering te decentraliseren naar
de lagere overheden in plaats van te verzelfstandigen.

Postma (1994) stelt dat verzelfstandiging geen doel op zich is, maar middel om
een betere afstemming te krijgen tussen beleid en uitvoering, gericht op betere
efficiantie en doeltreffendheid. Nadat de verzelfstandigingen op gang zijn ge-
komen, pleit Postma voor meer aandacht voor de aansturing en terugkoppeling
tussen kernoverheid en verzelfstandigde organisaties.

5.3.1  Who owns the company?

De economische macht in de samenleving is erg geconcentreerd in handen van
organisaties en individuen. Hierbij moet voor ogen worden gehouden dat de
directies ook bij verzelfstandigde organisaties grote greep hebben op de orga-
nisaties. Dit heeft sociale consequenties met als gevolg dat er steeds meer eisen
gesteld worden aan het gedrag van de organisatie. De centrale vraag is wie de
organisaties moet controleren (Mintzberg 1983: 517-527): "Who owns the com-
pany" (Goede, 2002). Volgens Mintzberg zijn er acht mogelijkheden:

'Nationalize it' \s het standpunt dat de economische macht moet berusten bij de
samenleving en niet in handen moet zijn van een kleine groep. De organisaties
dienen een instrument te zijn van de overheid (de samenleving) in plaats van
een gesloten systeem in handen ven een kleine groep.
'Democratize it' is het standpunt dat organisaties gedemocratiseerd moeten
worden door de werknemers meer medezeggenschap te geven, hetzij doordat
dat zij de leden van de Raad van Commissarissen of het stichtingsbestuur kun-
nen kiezen of omdat zij kunnen stemmen op issues.

'Regulate it' gaat uit van wet- en regelgeving en het houden van toezicht op
de naleving ervan.
'Pressure it' is het standpunt dat organisaties in toom gehouden worden door
kritische burgers en consumenten, al dan niet georganiseerd in pressiegroepen,
die de organisaties onder druk zetten om een bepaald gedrag te af te dwingen
(Hertz, 2003).
'Trust it' is het standpunt dat sociale doelstellingen van een hogere orde zijn,
daardoor heel nadrukkelijk aanwezig zijn in de gedachten van de besluitvor-
mers in een organisatie en dat zij dus deze sociale doelstellingen uit zichzelf
zullen nastreven. "/t is the properthingtodo".
7gnore it' is het standpunt dat er geen verschil is tussen sociale doelstellingen

"
en economische doelstellingen. "/t pays to be good.
7nduce it' is het standpunt dat er incentives gegeven moeten worden aan orga-
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nisaties om het gewenste gedrag te tonen. "Pay it to be good".
'Restore it' is het standpunt dat economische doelen van een hogere orde zijn
dan sociale doelen en dat organisaties in handen moeten zijn van degenen die
de economische doelen maximaliseren.

Bij privatisering en verzelfstandiging gaat het in de richting van 'Restore it' en
'Regu/ate it'. In feite herstelt de overheid de marktwerking door privatisering
en verzelfstandiging. Zaken worden na privatisering en verzelfstandiging niet
langer meer via het budgetmechanisme aangestuurd, maar via de markt (res-
tore). WeI worden wetten en andere regels in het leven geroepen om de gepri-
vatiseerde en verzelfstandigde organisaties te reguleren (regulate).

5.3.2  De interfaces

Vos (1993) gaat uit van het systeem-organisatiekundig perspectief. Zij definieert
privatisering als: het ontkoppelen van activiteiten en het - via de regiefunctie
- weer coordineren van die activiteiten. De invulling van de regiefunctie is van
wezenlijk belang. Afhankelijk van de mate waarin er een verantwoordelijkheid
blijft voor de ontkoppelde activiteit moet deze worden ingevuld23.
Van Twist e.a. stellen dat de koppeling tussen kernoverheid en verzelfstandigde
organisatie in Nederland onderbelicht is. Pas later ontstond hiervoor substanti-
ele aandacht. De verzelfstandigde organisaties zijn gelinkt aan de kernoverheid
door een combinatie van interfaces: communicatieve arrangementen; economi-
sche arrangementen; juridische arrangementen; organisatorische arrangemen-
ten (Van Twist e.a. 1996).

Interfaces
communicatieve economische juridische organisatorische
arrangementen arrangementen arrangementen arrangementen
auditing en doorlichting programma-offertes statuten rol aandeelhouder/

eigenaar
informatieprofiel normkosten algemene aanwijzings-

bevoegdheid interface-organisatie
uitvoerbaarheids-toets aanwending van

efficiencywinst processtandaard visitatie-organisatie
incidentenregeling

vaststelling tarieven gebruikersraad

aspect/stafdirectie

raad van advies

Figuur 32: Interfaces tussen kernorganisatie en verzelfstandigde organisaties volgens Van Twist e.a. (1996: 233)

21 Vo|gens deze definitie speelt verzelfstandiging zich niet uitsluitend tussen overheid en particuliere sector af.
Verzelfstandiging vindt plaats: binnen de overheidssector; tussen overheidssector en particuliere sector en bin-
nen de particuliere sector.
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Onder de organisatorische arrangementen ressorteren ook de Raad van Com-
missarissen en stichtingsbesturen. Mintzberg (1983) meldt hierover: De interne
en externe coalitie komen bij elkaar in de 'board' (de Raad van Commissarissen).
De posities in de Raad van Commissarissen vormen de balans van het proces van
onderhandeling en beinvioeding. De leden van de Raad van Commissarissen
kunnen bescherming bieden aan wie zij wensen, zowel binnen als buiten de
organisatie. De Raad van Commissarissen heeft de volgende formele taken: Het
benoemen van de directie; het direct ingrijpen in de organisatie in tijden van
crisis; toezicht houden op de directie en op de resultaten van de organisatie.

Volgens Mintzberg is de informele macht van de Raad van Commissarissen en
het stichtingsbestuur beperkt vanwege het feit dat ze een deskundigheids- en
informatieachterstand hebben op de directie. Het gevolg is dat andere taken
bedacht worden voor de Raad van Commissarissen en het stichtingsbestuur. De
Raad van Commissarissen en het stichtingsbestuur worden ingezet om de exter-
ne coalitie te beTnvloeden; het onderhouden van contacten en het verwerven
van fondsen ten behoeve van de organisatie; het bevorderen van de reputatie
van de organisatie; het adviseren van de organisatie.

Bij dit alles is de stelling van Hendrikse (1998) belangwekkend: eigenaren kun-
nen hun doelstelling van winstmaximalisatie onmogelijk realiseren via een con-
tract met een manager. Zelfs een optimaal contract kan niet voorkomen dat
de manager tot op zekere hoogte zijn eigenbelang nastreeft (Hendrikse, 1998:
110; Recht, 2001: 20).

5.3.3  Samenvatting en conclusies

Uit empirisch onderzoek (Van Twist e.a., 1996) blijkt dat de koppeling tussen
overheid en verzelfstandigde organisaties slecht geregeld is. V66r de verzelf-
standiging is hierover niet goed nagedacht. Van Twist e.a. (1996: 255) presen-
teren vier scenario's van de uitkomst van het streven om een kernoverheid te
realiseren.
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Hoe meer er veran-
Een droom wordt Een nachtmerrie: Leren van het
werkelijkheid scheiden doet lijden eeuwig slingeren dert, hoe meer er bij

het oude blijft

ConceptenEenzijdigheid en De onderlinge Hoewel er in de
als 'sturen ophiararchie maken bemoeienis wordt opvatting over deBeeld van de hoofdlijnen en opplaats voor weder- ervaren als onge- onderlinge verhou-

ontwikkeling afstand' verliezen
kerigheid en ne- wenste intimiteit, dingen voortdurendin de verhou- hun magischevenschikking; stu- waartegen vooral sprake is van verbale

ding tussen glans; kleine
kerndepar- schandaaltjesring is interactief luidruchtig bezwaar vernieuwing, krijgen

geworden; daarbij moet worden de veranderingen dietement en worden dankbaarstaan zakelijkheid gemaakt; de relatie hiermee geimpliceerdorganisatie aangegrepenen gedeelde ver- wordt conflictueus zijn in de praktijkop afstand voor het terug-antwoordelijkheid en raakt emotioneel geen tijd om tedraaien van de
voorop beladen beklijvenhorizontalisering

De interfaces met Door informatie- Verticale controle Arrangementende uitvoering achterstanden mechanismen die op papier zeerworden in handenBeeld van de en toenemend worden heront- vernieuwend zijn,
ontwikke- isolement krijgt dekt en opnieuw krijgen een invullinggelaten van

daarvoor inge-lingen in de de interface met in stelling ge- die weinig nieuwsstelde eenheden
wijze waarop de uitvoering niet bracht; de discus- biedt, omdat de

aansturing en deinterfaces goed gestalte; de sie over controle routines die samen-afnemers van be-
invulling politieke en amb- staat sterk in het hangen met hetleid; de politiekekrijgen telijke top laten de teken van het gebruik ervan, geenen ambtelijke top zaken maar op hun herstel van het kans krijgen om tericht zich op het beloop politieke primaat veranderen

strategisch beleid

Figuur 33: Vier mogelijke scenario's voor aansturing door de kernoverheid conform Van Twist e.a. (1996)

De conclusie die hier wordt getrokken, is dat de droom de verzelfstandigde
organisatie als instrument van de kernoverheid is en de nachtmerrie de verzelf-
standigde organisatie als gesloten systeem is in handen van een kleine groep of
als autocratie in handen van de directie.

Hakvoort en Veenswijk stellen dat het opmerkelijk is dat in veel onderzoeken
aandacht besteed wordt aan de politiek-bestuurlijke, economische en juridische
dimensie, maar weinig aandacht aan cultuurveranderingen die optreden bij de
verzelfstandigde organisatie (1998: 3).

Inzake de aansturing door de kernoverheid op de Nederlandse Antillen en Cu-
ra ao is het volgende aspect geidentificeerd voor het empirisch onderzoek.

14.    Er is te veel aandacht voor de juridische. personele en financidile
verzelfstandiging en te weinig voor de sturing vanuit de kernover-
heid en de beheersing van de bedrijfsvoering. Hierdoor is er te wei-
nig controle op de nieuwe organisatie, wat leidt tot allerlei uitwas-
sen en in sommige gevallen zelfs tot vermeende corruptiepraktijken.
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6.1 Inleiding
Nadat in het eerste deel van dit proefschrift de contingency-factoren en de ont-
wikkeling van organisaties in de westerse context zijn bekeken, worden in dit
deel de contingency-factoren in de Nederlandse Antillen en in het bijzonder Cu-
raqao behandeld. Het is een verhaal van meer dan vijfhonderd jaar oud, te be-
ginnen bij de ontdekking van Cura ao in 1499 door de Spanjaarden (Willemsen,
1989; Gibbes e.a., 1999). Het doel is te onderzoeken hoe de ontwikkelingen op
Cura ao zich verhouden tot die in de westerse wereld. Dit zou inzicht moeten
geven in hoe westerse concepten hier vertaald zijn of hoe ze vertaald dienen
te worden. Met andere woorden, de contingency-factoren op de Nederlandse
Antillen, in het bijzonder CuraQao, kunnen verschillen met de contingency-fac-
toren zoals beschreven in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 6 vormt samen met hoofdstuk 7 (Verzelfstandiging op de Nederland-
se Antillen) de brug tussen de delen I (de theorie) en 111 (de empirie). Het is de
vertaling van de contingency-factoren naar de Curagaose situatie. De opbouw
van dit hoofdstuk is dan ook grotendeels analoog aan hoofdstuk 4: de contin-
gency-factoren. De vier contingency-factoren zijn duidelijk te onderkennen: de
samenleving; de economie; de technologie; de overheid en de politiek.
Het hoofdstuk wordt afgerond met een pleidooi voor 'herwaardering' van de
sociologie van de Nederlandse Antillen en Cura ao en met een samenvatting en
conclusies.



Veranderingen op de Nederlandse Antillen en in het bijzonder Cura ao   95

De contingency-factoren Technologie (sociale) 6.5

Economie 6.4

Overheid en politiek 6.6

De samenleving De familiestructuur 6.3.1.1

(Contingency-factor) Het onderwijs 6.3.1.2

De stad 6.3.1.3

De kerk 6.3.1.4

De vakbonden 6.3.1.5

De media 6.3.1.6

Het leiderschap 6.7.1.1.1

De organisatiecultuur Waarden & mythen 6.7.1.3

Helden 6.7.1.1

Riten en rituelen 6.7.1.4

De organisatiestructuur 6.7

Figuur 34: Het model van veranderingen op de Nederlandse Antillen en Cura ao
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6.2  Veranderingen op de Nederlandse Antillen

De Nederlandse Antillen bestaan (sinds de uittreding van Aruba in 1986) uit vijf
eilanden waarvan Cura ao het grootste is; maar ook dat is een klein eiland met
een oppervlakte van 444 km2 en een lengte van 60 kilometer. De Nederlandse
Antillen bestaan uit kleine multiculturele eilandelijke samenlevingen  in het
Caribisch gebied, relatief geisoleerd door de omringende Caribische zee. De
eilanden zijn tot op zekere hoogte gesegmenteerd. Dit is onder andere het ge-
volg van de kolonisatie en met name van de slavernij in de periode van de 17e
tot en met 19e eeuw, waardoor de multi-etniciteit en de meertaligheid van de
samenleving hun ontstaan vonden. Meerdere culturen coaxisteren en zoeken
constant naar harmonisatie (Peverelli, 2000; Marcha, 2003). Dit wordt ook weI
aangeduid met creolisatie (R. R6mer in Allen e.a., 2003: 19).

"Kortom, de Antillen waren en zijn een mozaTek van verschillende culturele
stelsels en bijbehorende waarden- en normenstelsels. Een mozaTek waarvan
de structuur tot 1970 gevormd is door de politiek-economische dominantie
van de Europese Nederlanders en daarmee sterk gekleurd door hun Euro-
pese waarden en normen zonder dat daarmee de Caribische en Afrikaanse
invloeden verdwenen zijn. Zo heeft de Europese nadruk op het gezin tot
op de dag van vandaag relevantie en het bestaan van de 'extended family'
en matrifocaliteit van een groot deel van de Antilliaanse samenleving niet
verdrongen." (Verweel en de Ruijter: in Marcha, 2000)

Een voorbeeld van het zoeken naar harmonie is de discussie over de instructie-
taal die in het onderwijs gehanteerd moet worden: Nederlands of Papiamentu
voor de Benedenwinden, Nederlands of Engels voor de Bovenwinden. Het ant-
woord op deze vraag is een weergave van de machtsverhoudingen in de sa-
menleving. Op deze wijze bekeken is het onderwijs een weerspiegeling van de
machtsverhoudingen in de gesegmenteerde samenleving (Smeulders,1987).

De telecommunicatietechnologie (ICT) biedt de mogelijkheid om het isolement
grotendeels op te heffen. Dat is echter afhankelijk van de attitude van de men-
sen om aan te haken bij en te participeren aan de globale ontwikkelingen. De
eilanden zijn primair via Nederland, het moederland, aan de rest van de we-
reid gelinkt. Deze relatie is economisch en psychologisch (lees: emotioneel) van
aard. Het moederland drukt nog steeds een zware stempel op de lokale politiek
en op de sociaal-culturele en economische ontwikkelingen.

De Cura aose managers en professionals volgen de internationale (vaak Ne-
derlandse) trends. Dit is niet verwonderlijk daar internationale publicaties uit-
gangspunt zijn bij de relevant geachte opleidingen. Maar wordt de vertaalslag
naar de lokale situatie gemaakt? Hoe wordt de informatie aan de lokale ge-
schiedenis en cultuur gerelateerd?
De westerse auteurs plaatsen hun opvattingen impliciet en expliciet in hun his-
torische en culturele context. En er is heel weinig geschreven over organisatie,
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management en samenwerken binnen en tussen organisaties op de Nederland-
se Antillen en Cura ao. Het gevolg is dat men zich blijft richten op buitenlandse
theorieian. In deze context is de publicatie van Verweel "Doub/e Dutch" (in Al-

len e.a., 2003) heel welkom.
De vraag is of de westerse context overeenkomt met die van de Nederlandse
Antillen en Cura ao. De westerse denkers (zie hoofdstuk 4) zien organisaties
evolueren van een piramide naar een netwerkorganisatie. Gaat dit ook op voor
CuraQao?

6.3  De samenleving

In de literatuur worden diverse tijdslijnen van de ontwikkeling van Cura ao aan-
getroffen. In 1999 was het vijfhonderd jaar geleden dat Curagao werd ontdekt
door de Spanjaard Alonso de Ojeda. Bij die gelegenheid publiceren Gibbes e.a.
de geschiedenis van vijf eeuwen CuraQao. Zij maken een indeling in de volgende
perioden:

•  Indios Curagaos en Spanjaarden, 1499-1634. De perlode heeft betrek-
king op de komst van de Spanjaarden en de ontmoeting met de
indianen

•  Slavernij en goederen, 1634-1795. in 1634 verovert Nederland Curagao
en het gaat daar vanaf 1654 slavenhandel drijven

•  Van slavenopstand tot emancipatie, 1795-1863. Na de slavenrebellie
en na de verslechtering van de economie worden de slaven vrijgelaten in
1863

•  In beweging, 1863-1918. Vanwege gebrek aan perspectief moeten velen
het eiland verlaten om in de regio aan de slag te gaan

•  Modemisering in vo//e vaart 1918-1954. In deze periode wordt de eman-
cipatie voortgezet. Door de komst van de raffinaderij en de uitbreiding
van het kiesrecht is er sprake van vooruitgang

• Ontwaking, 1954-1969. De raffinaderij gaat rationaliseren en er ontstaan
sociaal-economische spanningen die zich ontladen rond de gebeurtenis-
sen van 30 mei 1969

•  Curagao geinsuleerd, 1969-1986. De gebeurtenissen van 30 mei 1969 lei-
den tot drastische verschuivingen aan het politieke firmament. Men gaat
zich bezighouden met de eigen identiteit. Dit leidt onder andere tot in-
sularisme, waardoor Cura ao de aansluiting met de wereld kwijtraakt

• Stagnatie en emigratie, 1986-1999. De recessie van de wereldeconomie
is duidelijk voelbaar op het eiland. Dit leidt onder andere tot het vertrek
van vele duizenden mensen naar hoofdzakelijk Nederland

"De migratiestroom die toen op gang kwam, culmineerde in naar wat ge-
schat wordt een totaal van 117.000 Antillianen in Nederland per 1 januari
2001." (R. Ramer in Allen e.a., 2003: 31)
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Er zijn drie modellen om de Caribische samenlevingen te analyseren: de planta-
gesamenleving; de 'p/ura/ society'; de theorie van creolisatie. Het model van de
plantagesamenleving is ontwikkeld voor de Brits-Caribische samenlevingen en
is minder geschikt voor de eilanden van de Nederlandse Antillen omdat deze

geen 'echte' plantage-economie hebben gekend. De 'p/ura/ society' is op de
eilanden van de Nederlandse Antillen beter bekend als de gesegmenteerde sa-
menleving. Het duidt op gebrek aan consensus van waarden tussen de verschil-
lende etnische groepen in de samenleving, onder andere op het gebied van
huwelijk en gezin, economie, religie, folklore.
De creolisatie gaat uit van de eigenheid van het Caribische gebied: het is noch
Europees, noch Afrikaans. Zij gaat niet uit van een conflict tussen de etnische
groepen, maar van harmonisatie (Allen e.a., 2003: 12-13). In dit proefschrift
wordt uitgegaan van een combinatie van de gesegmenteerde samenleving en
de creolisatie. Verderop zal geargumenteerd worden dat tot de komst van de
olie de samenleving gesegmenteerd was en dat met de komst van de Nederlan-
ders, als gevolg van de raffinaderij, de oude (blanke) elite ging creoliseren om
zich af te zetten tegen de nieuwe blanke elite.

Behalve de bevolkingsgroei worden de volgende facetten in kaart gebracht:
•  De familiestructuur
•  Het onderwijs
•  De ontwikkeling van de bario
•  De ontwikkeling van de Rooms-Katholieke kerk
•  De vakbonden
•  De media

Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat Curagao verreweg het grootste
eiland is van de Nederlandse Antillen en dus een zware stempel drukt op de
Nederlandse Antillen als geheel. In 1991 stelde Van den Bergh dat tussen de
6.000 en de 8.000 mensen per jaar het eiland verlaten richting Nederland. Deze
groep bestaat uit studenten die naar Nederland vertrekken om te studeren en
de grote groep die om economische redenen het eiland verlaat. Hij spreekt van
de wet van de communicerende vaten tussen Curagao en Nederland. Deze rede-
nering wordt ook aangetroffen bij Ramer en Heijes in Allen e.a. (2003).



Veranderingen op de Nederlandse Antillen en in het bijzonder Curasao   99

s.p.:i,· ·

,· .'tilt-:•.,•i     . 's-·1•5         . 'Af'l:i.f Kt't-'1(1':"  3,'',*,1-':i.,-1'.,6 44:11 (40      -

1513 500

1648 5000

1789 19.544

1817 14.094

1833 15.027

1914 32.959

1915 33.000

1924 35.083

1930 76.332 5.733 50.165 1.457 955 2.335

1934 75.176

1940 107.891 5.616 67.317 1.21 1.130 2.004

1950 162.684 5.079 102.206 1.129 970 2.300

1954 114.683

1960 192.538 5.812 125.181 980 1.014 2.728

1965 134.250

1970 223.827 8.191 145.707 956 1.358 6.881

1980 232.238 8.753 147.910 965 1.358 13.156

1990 188.164 10.190 144.844 1.102 1.844 30.184

1991 199.575 10.191 144.005 1.130 1.839 32.219

1992 192.096 10.819 145.095 1.134 1.876 33.172

1993 195.293 11.492 146.828 1.187 1.920 33.866

1994 200.000 12.584 149.463 1.238 1.966 34.749

1995 203.595 13.515 151.448 1.302 2.032 35.298

1996 206.840 14.156 152.700 1.457 2.107 36.420

1997 209.138 14.436 152.097 1.568 2.167 38.870

1998 206.978 14.309 148.046 1.591 2.255 40.777

1999 202.782 13.724 143.387 1.704 2.249 41.718

2000 126.816

2001 126.816

2002 126.211

2003 125.599

Tabel 5: Bevolkingsontwikkeling op Cura ao en de Nederiandse Antillen 

6.3.1  Maatschappelijke ontwikkeling
De huidige maatschappelijke structuur vindt haar oorsprong in de zeventiende
eeuw. Dan ontstaat een gesegmenteerde samenleving. Er ontstaat een elite,
samengesteld uit blanke protestanten en sefardische joden. Daaronder ontstaat
een segment bestaande uit vrije negers, kleurlingen en arme blanken. Helemaal
onderaan staan de slaven.
24 Bron: Bevolkingsregister en CBS schatting. Voor Bonaire, St. Eustatius en St. Maarten tot 1980: Bevolkingsre-
gister. Vanaf 1980: CBS schatting.  Voor Saba tot 1970: Bevolkingsregister. Vanaf 1972: CBS schatting. Aange-
vuld met Rupert 1999 en Economic Outlook 2003.
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Deze segmenten werden bij elkaar gehouden door de gemeenschappelijketaal,
Papiamentuz: die ondanks deze belangrijke functie een lage status geniet (Ver-
ton, 1980; Hoetink, 1987). De hele cultuur was doordrenkt van racisme. Het
heren- en slavengedrag was nauw verwant aan de rassenkwestie. Wie zich een
herengedrag kon aanmeten, stelde iets voor en behoorde min of meer tot de
blanke elite, al had men geen blanke huid.
De man-vrouw-verhoudingen in die tijd waren seksistisch. Hierover wordt ver-
der uitgeweid in de volgende paragraaf die handelt over de familiestructuur op
CuraQao.

De afschaffing van de slavernij in 1863, dus de wettelijke gelijkstelling, heeft de
scheiding nietopgeheven. Met de komst van de olie in 1918 en de daarbij beho-
rende welvaart en bevolkingsexplosie scheen er enige ontwikkeling te komen
in dit patroon (Schrils, 1990; Verton, 1979; Van Soest, 1977).

" Dit gesegmenteerde karakter van onze samenleving hield het ontstaan
van een 'normale' klassenmaatschappij in deze eeuw bij ons tegen, waarin

iemands aanzien bepaald wordt door inkomen en/of zijn diploma's. WeI-
iswaar kregen veel kleurlingen en zwarten de kans om een studie te vol-
tooien en konden zij daarom betere banen dan voorheen bemachtigen.
Na 30 mei 1969 wisten enkelen van hen via de politiek zelfs veel macht
te vergaren. Er vond dus bij ons een zekere sociale mobiliteit plaats. Ech-
ter, de volgende verschijnselen tonen aan dat de samenleving op Curalao
vooral een gesegmenteerd karakter hield. Tot de dag van vandaag is het
zo, dat de oude en nieuwe blanke - en lichtgekleurde groepen de econo-
mie beheersen en tot de rijkeren behoren, terwijl de meerderheid van de
kleurlingen en zwarten ondergeschikte posities bekleden en tot de arme-
ren behoren. Nog steeds is het zo dat iemands huidskleur en afkomst zijn
aanzien en mogelijkheden bepalen." (Schrils, 1990:120 -121)

Wanneer de modernisering inzet, gaat het lagere segment de bestaande maat-
schappelijke verhoudingen steeds meer ter discussie stellen en zien de segmen-
ten daarboven hun positie ondermijnd. Dit kwam tot een voorlopige ontkno-
ping tijdens de gebeurtenissen van 30 mei 1969. Hierin hebben de in Nederland
afgestudeerde CuraQaoanaars een belangrijke rol gespeeld. Schrils stelt dat de
invloed van de afgestudeerden na de omwenteling beperkt is gebleven, omdat
zij zich niet hebben kunnen ontdoen van hun complexen.

Op basis van de analyse van Schrils en Gibbes e.a. kan geconcludeerd worden
dat de industrialisatie in het Westen een einde maakte aan de samenleving van
rangen en standen en daarvoor in de plaats een klassenmaatschappij stelde,
maar dat dit op Cura ao niet is gebeurd.

25 Volgens de Census van 2001 spreekt 80.8% van de huishoudens Papiamentu.
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Curagao blijft in essentie een gesegmenteerde, piramidale, samenleving. De ba-
sis is evenwel verbreed door de groei van de middenklasse.
R. Ramer relativeert dit in zijn werk behoorlijk. De 'bedreiging' van buiten heeft
geleid tot het omarmen van de 'eigen' cultuur en heeft aan aanzet gegeven tot
de verdere ontwikkeling van een nationale cultuur. Met andere woorden, men
gaat zich afzetten tegen de nieuwe Nederlander, die bij de Shell komt werken,
en de creolisatie wordt versneld. Marcha ziet dit anders.

"Uit de ruines van de totalitaire systemen zoals s'avernij en kolonialisme is
een onzeker zwart volk opgestaan dat op zoek is gegaan naar een eigen
identiteit in een economisch en politiek gezien repressieve lokale gemeen-
schap." (Marcha in Allen, 2003: 55)

6.3.1.1 Familiestructuur

De segmenten van de samenleving onderscheiden zich ook naar het ideaaltypi-
sche gezin. Bij lagere segmenten valt het Afro-Cura aose gezin op: De moeder
of grootmoeder heeft een centrale dominerende positie, de vader is vaak afwe-
zig en er is een aantal onwettige kinderen (Marcha, 2000: 95-96). Het andere
uiterste is het westerse gezin dat zich kenmerkt door een vader en een moeder
met een beperkt aantal kinderen. Daartussenin het gemengde gezinstype, dat
oppervlakkig gezien lijkt op het westerse gezin, maar waar de ondergeschikte
positie van de vrouw opvallend is.

Gesteld kan worden dat een groot deel van de Cura aose bevolking onder-
deel is van wat aangeduid wordt met de term 'extended family' (Afro-Cura aos
gezin), waarin de vrouw (de moeder) een centrale positie inneemt. Zij wordt
op handen gedragen door haar kinderen die vaak tot op late leeftijd bij haar
blijven inwonen. Men kan zich afvragen of dit 66n van oorzaken is dat de Cu-
ra aoianaar geen eigen verantwoordelijkheid draagt en zijn individualisme on-
voldoende ontwikkelt. Tegen deze achtergrond krijgt de aanduiding van de
lokale bevolking van het eiland met 'Yu di K6rsou' (kind van Curagao) nog een
andere betekenis: kinderen die erg van hun moeder houden en zich afhankelijk
van haar opstellen.

In deze samenleving hebben man en vrouw een verschillende rol. Daar is in
de vorige paragrafen al melding van gemaakt. Hier worden enkele van de ge-
volgen weergegeven. Hoewel steeds meer vrouwen carritare maken en tege-
lijkertijd de zorg voor de kinderen op zich nemen (vaak zonder steun van een
partner), blijft het een mannensamenleving. Kibbelaar illustreert de positie van
de gestudeerde vrouw als volgt:

"Voor wat betreft de mogelijkheden wordt vastgesteld dat een mbo- en/of
hbo-opleiding een minimale voorwaarde is voor een carriere op Curat;ao.
Sociale achtergrond en milieu zijn in zoverre bepalend dat door contacten,
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familienaam en reputatie men beter geinformeerd kan zijn, ingangen weet
en personen kent. Het is echter geen garantie. Maar sociale connecties zijn
onderdeel van sociale klasse. Omdat Cura ao een kleinschaligesamenleving
is, is het belangrijk om mensen te kennen en te weten wat ze doen. Toch
zijn wilskracht en deskundigheid doorslaggevend voor carri6reopbouw."
(Kibbelaar in Marcha, 2000: 113)

Mannen spenderen veel tijd buitenshuis. Na het werk (met name op vrijdag)
sluit men zich aan bij vrienden voor activiteiten die reiken van vergaderingen,
sporten, borrelen tot 'adu/t entertainment'. Dit wordt aangeduid met 'paranda'
of 'happy hour'. Het is gedurende deze activiteiten dat individuen worden op-
genomen in of uitgesloten van sociale netwerken (Van den Bergh, 1991). Deze
activiteiten zijn de voorbereiding voor de serieuze transacties. Sportorganisaties
en andere sociale organisaties (bijvoorbeeld 'service clubs') zijn erg belangrijk.
Het is gunstig om lid te zijn van een dergelijke organisatie en met name om een
bestuursfunctie te bekleden. Het is namelijk goed voor het imago en om contac-
ten te onderhouden. In dit kader is het ook belangrijk om huwelijksfeesten en
begrafenissen bij te wonen van familieleden en kennissen van een lid van het
netwerk. Het effect is een economie waarin de marktwerking niet functioneert.
Op dit laatste wordt later in dit hoofdstuk ingegaan.

6.3.1.2  Het onderwijs

Het onderwijs op de Nederlandse Antillen is ondanks kritiek relatief goed in
vergelijking met de omringende landen. Dit is de verdienste van de Rooms-Ka-
tholieke Kerk, met name van de fraters van Tilburg, die ondanks de koloniale
inslag de basis hebben gelegd (Streefkerk in Allen e.a., 2003).

In de zeventiende eeuw, tijdens het bewind van de West-Indische Compagnie,
was het onderwijs het domein van het particulier initiatief. In 1816, nadat de
Nederlanders het eiland heroverden op de Engelsen, werd voor het eerst open-
baar onderwijs ingesteld. Deze verandering zette zich voort onder leiding van
Mgr. Niewindt. In 1848 werd de vrijheid van onderwijs geduld en in 1890 er-
kend. Van 1842 tot 1918 leidden de Zusters van Roosendaal het onderwijs. In
1886 landden ook de Fraters van Tilburg op Cura ao. De Rooms-Katholieke Kerk
gaf onderwijs in het Papiamentu.
Vanaf 1918 gaan leken taken in het onderwijs overnemen. In 1922 volgt de
gelijkstelling van het bijzonder en openbaar onderwijs. Pas in 1936 wordt Ne-
derlands de voertaal. Rond 1955 wordt het beurzenbeleid ingevoerd; in 1968 de
Mammoetwet; in 1979 wordt de Universiteit van de Nederlandse Antillen opge-
richt. In 1998 wordt de basisvorming geintroduceerd, gevolgd in 2002 door het
profielenonderwijs, het studiehuis, het funderend onderwijs en door innovaties
in het beroepsonderwijs (VSBO/SBO).
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Het onderwijssysteem wordtgekenmerkt dooreen grote hoeveelheid doubleurs
en een groot aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat (meer dan
40% 26), zelfs op lagere-schoolniveau. Dit zijn de zogenaamde drop-outs. Het
functioneel-analfabetisme op de Nederlandse Antillen is hoog (Schrils,1990).
Het onderwijs bevindt zich op dit moment in een transitie tussen het oude Ne-
derlandse mammoetsysteem en het nieuwe, ook Nederlandse, studiehuis. De
Nederlandse Antillen zijn min of meergedwongen om zich aan te sluiten bij het
Nederlandse systeem, omdat een groot gedeelte van de leerlingen voor verdere
studie kiest voor of aangewezen is op Nederland (Eustatius, 2003).

Het hoge aantal drop-outs betekent onder andere dat er een zeer scherpe
scheiding ontstaat tussen degenen die het wei redden en degenen die het niet
redden in dit systeem. De positie van het Nederlands als voertaal in het onder-
wijs komt steeds meer onder druk te staan. Dit wordt namelijk gezien als udn
van de belangrijkste redenen voor het lage rendement van het onderwijs. Het
paradoxale is dat er een Papiamentstalige scholengemeenschap bestaat en dat
ouders vrij zijn hun kinderen daarheen te sturen. Bovendien is wettelijk vastge-
legd dat ersinds 2003 drie typen basisscholen zijn: Papiamentstalig, Nederlands-
talig en tweetalig.

Het Antilliaanse onderwijs sluit onvoldoende aan op de lokale en internationale
arbeidsmarkt. Vaak is het niet eens een tekort aan kennis maar ligt het aan de
attitude. Met andere woorden, in sommige gevallen weet men veel, maar kan
men met die kennis minder doen.
De scheiding in de hoeveelheid genoten onderwijs leidt tot een zeer scheve in-

komensverdeling op Cura ao. Door de verslechtering van de economische situa-
tie van de laatste decennia is deze situatie alleen maar verscherpt. De werkloos-

heid op Cura ao is zeer hoog (15%)27. Des te pijnlijker is het dat er op bijna alle
gebieden vraag is naar personeel, zowel gekwalificeerd als ongekwalificeerd en
dat er vele niet-Curagaoanaars, hetzij legaal hetzij illegaal, werken.
De kwaliteit van het onderwijs is ook van invloed op het democratische ge-
halte van de maatschappij. Het onderwijs zou de jeugd te weinig aan kennis en
vaardigheden van de democratische en politieke processen bijbrengen (Schrils,
1990; Silberie, 1989). Dit maakt het voor het gros van de bevolking ook moeilijk
om actief en op een constructieve wijze te participeren in het openbare leven.

Deze korte reflectie op het onderwijs belicht de volgende zaken. Het onderwijs
is eurocentrisch en heeft piramidale trekken, die toe te schrijven zijn aan zijn
katholieke wortels. Het onderwijs is nog onvoldoende getransformeerd naar
een meer participatieve school. Men kan stellen dat het onderwijs bestaande
maatschappelijke verhoudingen in stand houdt. Kortom, er ontwikkelen zich
individuen die unable but willing of unable and unwilling zijn.

26 Modus, jaargang 5, nummer 1
27 Modus, jaargang 5, nummer 1



104 Hoofdstuk 6

6.3.1.3  De bario's

Witteveen (2002) let op de sociaal-economische ontwikkeling van de wijken
van Curagao (bario's) en hanteert de volgende tijdsindeling. VIak voor de komst
van de Shell ontstond er een 'eigen' ontwikkelingsmodel waarin de mensen
ongeacht raciale en economische verschillen met elkaar samenwerkten. Dit
model werd in een andere richting gedreven door de versnelde ontwikkeling
van de Shell in de jaren dertig en veertig. Velen, ook migranten, vonden werk
op de raffinaderij. Door het tempo van de ontwikkelingen hebben velen niet
de tijd gehad om zich het nieuwe ethos (individualisme en presteren) eigen
te maken. Immers, arbeidsethos is afhankelijk van de context en wordt in de
westerse maatschappijen hoger geacht (Schafrat e.a., 1993: 19). De 'eigenheid'
ging verloren, wat leidde tot desoriantatie tijdens de economische crisis vanaf
het begin van de jaren tachtig (Witteveen, 2002). Verton noemt de komst van
de Shell revolutionair (Verton, 1980). Ook Paula verwoordt het belang van de
komst van de Shell (Paula,  1972). Maar het is Van Soest die in "O/le als vvater"

uitvoerig schrijft over de impact van de Shell. Van Soest is minder romantisch
over de eigen ontwikkeling, maar onderkent haar weI en onderschrijft dat de
Shell deze heeft weggedrukt  (1977: 635).

In de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkelden zich bario's rond de plan-
tages, naast de bario's van de stad (Punda en Otrobanda). Het waren slaven-
families rond de landhuizen van de blanke meesters. In de 19e eeuw gaan de
bario's zich ontwikkelen rond de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk.
Met de komst van de Shell (aanvankelijk CPIM) in de twintigste eeuw ontstaan
er wijken rond de raffinaderij en om de stadskern heen. Hier vestigden zich
ook migranten die kwamen werken. De nieuwkomers werden in verschillende
kampachtige wijken van elkaar gescheiden. Vanaf 1930 gaat de eigenheid van
de bevolking verloren28. Rond 1950 en 1960 begint de sociale woningbouw en
er ontstaan ook luxere 'buitenwijken'. In de periode 1960-1970 ontstaan er
buurtcentra. De politieke cultuur van patronage en clientelisme gaat zich ook
rond de buurtcentra uitkristalliseren. Vanaf het begin van de jaren tachtig is de
achteruitgang vanwege de economische crisis zichtbaar en is desorientatie te
constateren.

Vanwege de omvang van de inleiding van Witteveen is het begrijpelijk dat zij
geen expliciete aandacht besteedt aan de 'offshore'-industrie, het toerisme en
de gebeurtenissen rond 30 mei 1969.
Witteveen bevestigt dat de Cura aose samenleving en organisaties altijd pira-
midaal zijn geweest met een sterk sociaal netwerk, en maar heel kort de eigen
ontwikkeling hebben kunnen bepalen. Wat Drucker stelt, dat de industrie aan
het begin van de twintigste eeuw een scheiding tussen werknemer en produc-
tiemiddelen brengt, heeft ook op Cura ao plaatsgevonden.

28 Remer-Kenepa (2003) beschrijft de ondergang van de ambachten als de aloe- en de dividiviteelt, de winning
van zout, de struisvogelfokkerij, het vlechten van hoeden en de landbouw.
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Met andere woorden, de agrarische en mercantilistische samenleving heeft
plaats moeten maken voor de industrialisatie. Tussen de slaventijd, die in 1863
tot een einde kwam, en de komst van de raffinaderij aan het begin van de
twintigste eeuw, bloeide de nijverheid. Met de industrialisatie verdween deze

(R6mer-Kenepa, 2003).

6.3.1.4  De Rooms-Katholieke kerk

De Curagaose priester en wetenschapper Amado Rdmer publiceert in 1995 en
1997 over de ontwikkeling van CuraQao in de twintigste eeuw en kijkt onder
andere naar de ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katho-
lieke Kerk is van groot belang om de ontwikkelingen op Curagao te beschrijven
en te verklaren vanwege de omvang van de kerk. Dit is reeds gebleken in de pa-
ragraaf over het onderwijs. Conform de Census van 2001 behoort ruim 80% van
de bevolking tot de Rooms-Katholieke kerk.  In het verleden lag dit percentage
zelfs hoger.  Toch valt op dat er steeds meer christelijke sektes ontstaan.  Met
andere woorden ook de Rooms-Katholieke kerk lijkt te fragmenteren.
De studie van R6mer biedt de mogelijkheid om de laatste honderd jaar naderte
bekijken. Hij deelt de afgelopen honderd jaar op in acht perioden. Per periode
beschrijft en analyseert hij de volgende aspecten: samenleving, politiek, econo-
mie, kerk, onderwijs, organisaties.

1900-1936; Cura ao ontwikkelt zich. De bevolking is gesegmenteerd. In 1918
begint de olieraffinage. Cura ao wordt geregeerd door de gouverneur en een
Koloniale raad. Voor de komst van de olie wordt er landbouw bedreven, handel
gedreven en zijn er vele vaklieden. De Rooms-Katholieke Kerk neemt een voor-
aanstaande positie in. Het hele onderwijs is nagenoeg in handen van de kerk.
Langzamerhand gaan leken de zaken overnemen.
1936-1940; Aanvang democratie. In deze periode wordt het kiesrecht inge-
voerd. Men gaat de kerk steeds meer als paternalistisch ervaren.
1940-1950; Tweede Wereldoorlog en daarna. Deze periode kenmerkt zich door
grote vooruitgang op economisch en cultureel gebied. De raffinaderij beleeft
topjaren qua aantal werknemers. De invloed van de Rooms-Katholieke Kerk
neemt af. Ondanks deze afname groeit het onderwijs in de breedte.

1950-1955; Autonomie van de Nederlandse Antillen. De politiek wordt een af-
spiegeling van de gesegmenteerde samenleving. Na de ondertekening van het
Statuut worden de politieke partijen steeds belangrijker. Er is echter weinig
aandacht voor de economische ontwikkeling. De vakbonden ontstaan en de
Rooms-Katholieke Kerk verliest het contact met de bevolking.
1955-1960; Statuut. De politiek is van een laag niveau (erg op de persoon ge-
speeld). De vooruitzichten zijn somber. De kerk maakt slechte tijden door en
de vakbonden winnen aan invloed. In het onderwijs wordt het beurzenstelsel
ingevoerd.
1960-1969; Periode van verandering. Een nieuwe generatie probeert in de po-
litiek door te breken. De sombere economische tendens zet door. De afgestu-
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deerde bursalen komen terug. Het onderwijs groeit verder, maar sluit niet aan

bij de maatschappelijke ontwikkelingen. De vakbonden zijn een vulkaan die
wacht op een uitbarsting.
1969-1975; Explosie en de gevolgen. De eruptie is op 30 mei 1969. Het is niet
alleen een economisch, maar ook een raciaal conflict. Vanaf dat moment gaat
de donkere massa meer invloed krijgen, met name via de politiek.
1975-heden; Wat nu? Ondanks het voorafgaande blijft de samenleving geseg-
menteerd. De criminaliteit neemt toe, onder andere vanwege het toegenomen
materialisme. Nieuwe politieke partijen als de FOL en de MAN komen op. De
economische sectoren toerisme en offshore bieden stabiliteit.  De vakbonden
blijven sterk. De Universiteit van de Nederlandse Antillen wordt opgericht. En
de fraters van de Rooms-Katholieke Kerk verlaten het eiland.

De modernisering had de afbrokkeling van de positie van de Rooms-Katholieke
kerk, die de maatschappelijke verhoudingen ook na de afschaffing van de sla-
vernij mede in stand hield, tot gevolg (Paula, 1991; Lampe, 2001).
Voorts had de modernisering een explosieve bevolkingsgroei door

immigratie          tot gevolg. Dit leidde tot reacties bij de bevolking die zich ging afzetten tegen
alles wat van buiten kwam. De nieuwe groeperingen werden ingepast in de ge-
segmenteerde structuur. De Nederlander werd weliswaar ingedeeld bij de elite,
maar dat ging gepaard met een anti-Nederlandse stemming, ook van de oude
elite die zich bedreigd voelde (Schrils, 1990; Houwing, 1997).

De analyse van A. Ramer is belangwekkend. Hij gaat echter met grote stappen
door de laatste vijfentwintig jaar. Hij had in ieder geval meer aandacht moeten
besteden aan de politieke discussies op het gebied van de staatkundige struc-
tuur, de daaruit voortvloeiende 'Status aparte' van Aruba  in  1986 en  het refe-
rendum van 1993 op alle eilanden van de Nederlandse Antillen. Dit referendum
heeft geleid tot de oprichting van de politieke partij PAR die tot en met 2001
werd geleid door mr. Miguel Pourier, en daarna door mr. Etienne Ys.

Ook een analyse van het werk van A. R6mer, die voortbouwt op het concept
gesegmenteerde samenleving, bevestigt dat CuraQao een sterk piramidale sa-
menleving is gebleven. Hij beschrijft met name de rol die de Rooms-Katholieke
kerk hierbij heeft gespeeld.

Het bovenstaande geeft echter een onvolledig beeld van de Rooms-Katholieke
kerk. De Nederlandse staat heeft pas aan het begin van de twintigste eeuw
belangstelling voor de bevolking van Cura ao getoond. Mede hierdoor was
het mogelijk dat het Papiamentu en niet het Nederlands zich ontwikkelde tot
'lingua franca'. De Katholieke kerk heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld,
doordat zij het Papiamentu hanteerde om te evangeliseren en onderwijs aan te
bieden. Pas na de komst van de Shell werd in 1936 het Nederlands de officiale
taal in het onderwijs en kreeg het beheersen van het Nederlands economisch
nut, omdat men een baan kon bemachtigen bij de Shell of de overheid (Smeul-
ders, 1987; Streefkerk in Allen e.a., 2003). Verder heeft de kerk een belangrijke
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bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de politiek, het vakbondswezen, de
bario's (met name op het gebied van de sport) en de media.

Het is mede aan de Rooms-Katholieke kerk te wijten dat de slavernij op de Ne-
derlandse Antillen zo laat is afgeschaft, doordat dat zij in haar boodschap de
slavernij rechtvaardigde (Lampe, 2001). Aan het begin van de achttiende eeuw
waren alle slaven op Curagao bekeerd tot het katholicisme. Hierdoor werd de
gesegmenteerde samenleving verder uitgebouwd. De elite was protestant of
jood en de rest was katholiek. Ook stelt Lampe (2001) dat in de slaventijd de
Rooms-Katholieke kerk haar leer niet strijdig achtte met slavernij. Zij achtte bo-
vendien de slaven in de veertiger jaren van de negentiende eeuw nog niet klaar
voor de vrijheid en was daarom een voorstander van uitstel van de afschaffing
van de slavernij op Cura ao. Dit is een van de redenen waarom de slavernij in
Suriname in 1849 werd afgeschaft en op Cura ao pas in 1863.

6.3.1.5  De vakbonden

Terwijl de omgeving aan het veranderen was, bleven de vakbonden conserva-
tief, wat weinig ruimte bood aan de evolutie. Het imago van de vakbond is de
laatste drie tot vier decennia, zowel intern als extern, consequent 'de authen-
tieke verdediger' van de rechten van de onderdrukte arbeider, de zogenaamde
'k/eine man'. Dit houdt in dat de vakbond gezien wordt als 'de tegenstander'.
Dit imago is met consistentie, zowel door de werknemers, de vakbondsleiders,
de werkgevers, de media, alsmede de rest van de gemeenschap in stand gehou-
den, wat de nodige voeding geeft aan het conflictmodel waarin de vakbewe-
ging functioneert.

De vakbonden ontstaan in de jaren vijftig en winnen gestaag aan sterkte. In mei
1969 komt het tot de grote confrontatie. In de jaren tachtig is het referentieka-
der met betrekking tot de vakbonden verruimd met de rol van: 'beschermer van
de gemeenschap in het a/gemeen'. De groep die moet opkomen tegen al het
onrecht dat de werknemers, de k/eine man en de weerloze sociaal zwakkeren
in de gemeenschap wordt aangedaan doorde regering (de politici), de publieke
dienstverlenende instanties of de vermogende belangengroeperingen.
De vakbeweging verkrijgt hierdoor, naast het imago van 'de authentieke verde-
diger van de rechten van de werknemers' en 'tegenstander van de werkgever'
de status van 'socia/e pressiegroep'.

Door gebruikmaking van de nieuwsmedia en andere publiciteitsvormen wer-
den wantoestanden in de gemeenschap aan de kaak gesteld en veroordeeld.
Na de nodige spanningen te hebben gecrederd, kon door middel van groeps-
acties of massamobilisatie de druk verder worden opgevoerd, om zodoende
vakbondseisen af te dwingen, voorgenomen beleidsintenties te bei'nvioeden,
of ongewenste situaties te veranderen. Deze werkwijze was in de jaren tachtig
effectief. De solidariteit onder werknemers was relatief groot en de vakbonden
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waren behoorlijk populair bij de bevolking, waardoor men steeds meer van de
vakbond als 'sociale pressiegroep' ging verwachten.

In de tweede helft van de jaren negentig is bij de vakbeweging langzamer-
hand het besef gekomen dat haar effeaiviteit afgenomen was en dat zelfs haar
recht van bestaan op den duur bedreigd werd. Een belangrijk signaal tot ver-
andering waren de acties van augustus 1996, in verband met het invoeren van
het pakket van impopulaire overheidsmaatregelen, waaronder de zo betwiste
ABB (Algemene Bestedingsbelasting als onderdeel van het Structureel Aanpas-
singsprogramma - SAP) die de toenmalige regering Pourier 11 wilde invoeren.
Er dreigden serieuze confrontaties tussen de actievoerders en de gewapende
oproerpolitie, uitgerust met pantserwagens en met duidelijke instructies om
hardhandig op te treden. Na deze acties heerste er bij de vakbondsleiders een
gevoel van teleurstelling en onmacht. Het was de vakbeweging niet gelukt om
met massale acties de maatregelen tegen te houden. De burger heeft verstek
laten gaan en het alleen aan de vakbonden overgelaten. Steeds meer werd
duidelijk dat heroriantatie en andere beinvloedingsstrategieen noodzakelijk
waren.

Het veranderingsproces binnen de vakbeweging werd onderdruk van verander-
de omstandigheden ingezet. De paradigm shift\Nas: 'Verschuiving van indirecte
naar directe beinvloeding: Enerzijds via het politieke platform (er werd een
politieke partij opgericht door een groep vakbonden - de PLKP) en anderzijds
via het opzetten van een platform voor een dialoog tussen de sociale partners.
Enkele voorbeelden van deze toenaderingspogingen zijn: het 'Amande/weg

akkoord' en de 'Kolaborativo' ('Tripartiet overleg') op eilandelijk niveau. Het
proces hield in dat er bij de betrokken vakorganisaties interne reorganisaties
moesten plaatsvinden, terwijl op het niveau van de vakcentrales er een proces
van toenadering, afstemming en herori6ntatie moest worden ingezet. Geleide-
lijk aan werden de leiders van de vakbonden en van de vakcentrales vervangen,
waardoor de feitelijke aansturing van het veranderingsproces meer gestalte
kreeg.

De verandering bij de vakbonden is ook noodzakelijk gebleken omdat er bin-
nen een korte periode bij de overheid en bij de meeste overheids-NV's geleide-
lijk aan verschillende veranderingsprocessen (verzelfstandigingen en privatise-
ringen) werden ingezet. Met andere woorden, de omgeving veranderde. De
vakbonden begonnen, als belangenbehartigers van het personeel, de noodza-
kelijke participatie te eisen. Tegelijkertijd bracht dit met zich mee dat zij ook
vergaande medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat op zich moesten
nemen. De ontwikkelingen van december 2000 rondom de privatisering van de
overheids-NV's en de oprichting van de Stichting Implementatie Privatisering
(StIP), waarbij door harde vakbondsacties met enig succes is getracht om de
ontwikkelingen te beinvloeden, hebben geleid tot een protocol tussen het Be-
stuurscollege van het Eilandgebied Cura ao en de vakbonden bij de overheids-
NV's, gesteund door de vakcentrales. Met dit protocol werd de participatie
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van de vakbonden in alle veranderingsprocessen gegarandeerd: een vertegen-
woordiger in de StIP en overleg met de individuele vakbonden bij de specifieke
trajecten. Hierdoor werd de laatste fase van de ombuiging ingezet, onder het
motto: 'van Tegenstander naar Strategische Partner'. De vakbonden worden
thans betrokken bij de aansturing van privatiseringsprocessen, zoals bijvoor-
beeld in het geval van de trajecten bij Aqualectra N.V., Curinta N.V., Giro Bank
N.V., CDM, en de aangekondigde privatisering van de UTS N.V. Deze betrokken-
heid geldt ook voor de onderwijssector en verschillende andere trajecten in de
publieke sector (Ignacio, 2002).

Ten aanzien van de ontwikkeling van de vakbond kan men vaststellen dat deze
zich ontwikkeld heeft van een piramidale organisatie naar een participatieve
organisatie. De participatie is echter mislukt en de vakbond kiest nu voor net-
werken (strategische partner).

6.3.1.6  De media

De media op Cura ao hebben, evenals elders in de wereld, grote invloed. Type-
rend voor de Cura aose maatschappij is de fragmentatie van de media. CuraQao
heeft om en nabij de tien dagbladen (twee Nederlandstalige en zeven Papia-
mentstalige), zo'n zestien radiostations en drie televisiestations; er komen er
nog altijd meer bij.

In 1883 verschijnt de Amigoe als een katholiek weekblad en wordt later een
dagblad. In 1928 is Radio Curom als eerste radiostation in de lucht.  In 1960
wordt het televisiestation gevestigd. In de periode van 1970-2002 gebeurt er
veel. De Extra verschijnt als eerste ochtendkrant in het Papiamentu (op 1 maart
1976) en in korte tijd komen er vele bij. Er komen steeds meer media, met name
radio, maar ook televisie. Alleen de Nederlandstalige krant Beurs- & Nieuwsbe-
richten verdwijnt.

De media startten en ontwikkelden zich naar een overwegend Papiamentstali-
ge aangelegenheid. Dit iseen weerspiegeling van de markt c.q. desamenleving.
De Cura aose maatschappij is een maatschappij waar echte, harde informatie
zeer schaars is. Voor de media betekent dit dat zij niet in staat zijn om alle ge-
wenste informatie te vergaren. Mede als gevolg hiervan zijn de media sensatio-
neel van aard. Het gebrek aan informatie is echter niet de enige reden hiervoor.
De belangrijkste reden is dat het publiek weinig interesse heeft in diepgaande
journalistiek. Er wordt gezegd dat de media, in de hevige concurrentiestrijd die
het gevolg is van hun grote aantal, moeten leveren wat het publiek wil zien of
horen en ze moeten hierbij steeds verder gaan. Maar men kan zich ook afvra-
gen of de sociale netwerken die de media beheersen er belang bij hebben om
de burgers van echte informatie te onthouden (Eustatius, 2003).
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Geconcludeerd kan worden dat de media een weerspiegeling zijn van de ge-
fragmenteerde samenleving. Het voordeel van het overaanbod van de media is
dat ze erg toegankelijk zijn. Verder is het een feit dat sommige media een be-
langrijke rol hebben gespeeld bij het onthullen van onregelmatigheden bij een
aantal overheids-NV's en -stichtingen. Verder houden de media zich niet langer
aan de rol van brengers van het nieuws en informatie, maar worden de media
steeds meer zelf nieuwsmakers.

6.4  De economie

In 1999 verschijnt van Linda Rupert in opdracht van de Kamer van Koophandel
van Cura ao de commerciale geschiedenis van Cura ao vanaf 1634. Zij deelt de
tijd in in de volgende fasen:

From cattle ranch to naval base. Het eiland wordt ontdekt door de Spanjaarden
in 1499. In 1513 worden alle indianen weggevoerd. In 1634 wordt het veroverd
door Nederlanders. De Spanjaarden bedrijven extensieve veeteelt. De Nederlan-
ders drijven handel met Nederland. Het inwonersaantal bedraagt 500. Het zijn
voor het merendeel mannelijke Nederlanders.
Dutch trade emporium, 1648-1790. De West-Indische Compagnie (WIC) gaat de
kolonie exploiteren en gaat voornamelijk slavenhandel bedrijven. In 1645 vangt
de slavenhandel aan. Het aantal inwoners bedraagt 5000 die hoofdzakelijk in
de stadskern wonen. Er ontstaat een gesegmenteerde samenleving: blanke Ne-
derlanders, joden, andere blanken, mulatten en vrije negers, slaven.
Economic stagnation and decline, 1790-1863. Curagao is tweemaal in Britse
handen. Daarna wordt de draad weer opgepakt. In Latijns-Amerika wordt voor
de vrijheid tegen Spanje gevochten.
Ondanks de slechte economische situatie worden moderniseringen doorge-
voerd. Er ontstaan kleine bedrijven en industriean.
Free but poor, 1863-1915. In 1863 wordt de slavernij afgeschaft. Zes maanden
na de emancipatie wordtde eerste stoommachine voor een drukkerij ingevoerd.
Er wordt een brug gebouwd die de twee stadsdelen verbindt. Water en elektri-
citeit, telefoon en publiek transport worden in concessie gegeven aan particu-
lieren. De haven wordt gemoderniseerd. In 1901 arriveert het eerste cruiseschip
Princess Victoria vanuit New York. Het aantal inwoners is 33.000.
Welcome oil, 1914-1940.  In 1915 wordt de CuraQaose haven een belangrijke
doorvoerhaven door de opening van het Panamakanaal. Dit hernieuwt de Ne-
derlandse belangstelling. De raffinaderij wordt gebouwd in 1917 en wordt in
1918 operationeel (Kroon e.a., 2004). In 1928 wordt een eerste landingsbaan
aangelegd.
Er komen nieuwe migranten uit Venezuela, van de Britse, Franse en Ameri-
kaanse eilanden en er komen Portugezen, Surinamers en Europese joden. De
samenleving wordt steeds industridler.
In 1930 wordt ook Cura ao getroffen door de economische wereldcrisis. De
werkloosheid stijgt. In 1934 wordt de opgaande lijn weer opgepakt.
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The post war years, 1940-1990.  Politieke autonomie en introductie van het
algemeen kiesrecht. Het eiland kent grote welvaart. In 1960 wordt door particu-
lieren een televisiestation gestart. Het postindustriale tijdperk wordt ingeluid.

Duidelijk is dat Cura ao een koloniale samenleving is die van een feodaal agra-
risch systeem in een hoog tempo industrialiseert door de komst van de olie-in-
dustrie en daarna een meer dienstverlenende economische ontwikkeling door-
maakt.

Opvallend is dat Rupert de periode 1648-1790 in tegenstelling tot andere stu-
dies niet aanmerkt als de slavenperiode. Verder is opvallend dat ze stelt dat
CuraQao geen echte plantage-economie heeft gekend. Ze baseert zich op de
verhouding aantal blanken - aantal slaven. Volgens haar zouden in een plan-
tage-economie relatief veel meer slaven aanwezig moeten zijn geweest.

1.    -,  .-  -.- -  3 .- - ...  - --- t., .- .-  1, f.sTIT, g-r OT,:T-,(it 3*31-67,154 1, -gip,                 ·i
1789 1817 1833

Blanken (inclusief joden) 3.964 2.780 2.602

Vrije kleurlingen 2.776 4.549 6.531

Slaven 12.804 6.765 5.894
Totaal 19.544 14.094 15.027

Tabel  6: Verhouding aantal slaven op  het aantal  niet-slaven (Rupert  1999)

Ook is het opvallend dat Rupert (1999: 76) lokale handelsnetwerken vermeldt
van groepen die onderling handelen in de periode 1863-1915. Dit met name in
de lagere strata van de gesegmenteerde samenleving. Waarschijnlijk is dit wat
Witteveen aanduidt met de 'eigen'ontwikkeling. Rupert onderscheidt vijf com-
merciale sectoren: internationale handel, scheepsreparatie, de financiele sector,
handenarbeid en toerisme. Tot slot dient vermeld te worden dat ook Rupert
(net als anderen) de Rooms-Katholieke Kerk grote invloed toeschrijft.

Bij Rupert (1999) wordt de scheiding van werknemer en productieproces dui-
delijk. De agrarische en mercantilistische samenleving wordt onder druk ge-
plaatst met de komst van de raffinaderij, o.a. door de explosieve groei van het
aantal werknemers op Cura ao. Hierdoor komt ook de 'eigenheid' onder druk
te staan.

De Curagaose economie heeft de grootste en de meest gediversifieerde econo-
mie van de Antilliaanse eilanden. De belangrijkste bronnen voor economische
activiteit zijn het toerisme, aardolieraffinage en bunkering, transport en off-
shore banking.
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Het eilandgebied Curaqao ondergaat al sinds de jaren tachtig moeilijke tijden29.
En aangezien Curagao het grootste eiland is, geldt dit ook de Nederlandse An-
tillen als geheel. Begin jaren tachtig devalueert de bolivar en stort het toerisme
vanuit Venezuela in, tot dan 66n van de belangrijkste toeristische markten.
Vanaf dat moment blijft het toerisme op Cura ao kwakkelen. Dit was op zich
niet ernstig voor de economie van Curagao aangezien het toerisme niet zo'n
grote rol speelde. Het betekende w81 dat de overheid steeds meer hotels over-
nam en dat veel financiale middelen werden aangesproken in het kader van
waarborgen voor toeristische projecten die niet of niet helemaal uitgevoerd
werden. Vooral toen andere, belangrijkere, bronnen van inkomsten wegvielen,
betekenden deze uitgaven een steeds zwaardere last.

Hierna volgden ook de twee belangrijkste pilaren van de Cura aose economie.
De Shell, van oudsher de grootste werkgever op CuraQao, verliet in 1985 het
eiland. Hierna ging de raffinaderij, overgenomen door de overheid en verhuurd
aan de Venezolaansestaatsoliemaatschappij, (PDVSA), in afgeslankte vorm door.
Om de raffinaderij voor permanente sluiting te behoeden moest de regering
een volledige belastingvrijstelling aan de nieuwe exploitant (PDVSA) verlenen,
waardoor een andere bron van belastinginkomsten verdween.

Bovendien betekende de opzegging van belastingverdragen omstreeks dezelf-
de tijd door de Verenigde Staten van Amerika dat ook de belangrijkste bron
van belastingen voor de overheid, de offshore30, voor een groot deel wegviel.
De afschaffing van de bronbelasting in de Verenigde Staten in de jaren tachtig
was waarschijnlijk de grootste schok. Dit veroorzaakte het uiteenvallen van ver-
scheidene, zeer winstgevende financidle diensten op de Nederlandse Antillen.

Een belangrijke bron van belastinginkomsten droogde daarmee simpelweg op.
De inkomsten uit de financiale offshore sector waren tot dan toe zo hoog dat
zelfs de inning van binnenlandse belastingen geen prioriteit was. Een tekortko-
ming die tot de dag van vandaag nog niet helemaal verholpen is.

In tegenstelling tot de teruglopende inkomsten uit het toerisme en het overne-
men van failliete hotels en andere bedrijven door de overheid, betekende het
vertrek van Uan van de grootste werkgevers (Shell) en de belangrijkste bron
van inkomsten (offshore) dat het eiland in een diepe crisis was beland. Met uit-
zondering van enkele kortstondige oplevingen is de Cura aose economie sinds
midden jaren tachtig blijven sukkelen.

29 De Nederlandse Antillen hebben anno 2001 een inkomen per capita van ongeveer 15.185 dollar (vergelijk:
Nederland +/- $ 23.785).  Over de inkomensverdeling valt het volgende te melden. 31% van de gezinnen heeft
een inkomen lager dan Naf 1500.  41% moet het doen met minder dan Naf 2000 (Modus jaargang 5 nummer 1,
2003).
3° Financiale offshore: Fiscale constructie waarbij buitenlandse bedrijven tegoeden op Cura(ao kunnen onder-
brengen. Voordeel hiervan is dat er over deze tegoeden een veel lager belastingtarief betaald wordt dan in het
land van herkomst.



Veranderingen op de Nederlandse Antillen en in het bijzonder Curagao    113

Een aantal andere schokken volgde in de jaren negentig. Van externe aard wa-
ren een aantal vernietigende orkanen op de Bovenwindse eilanden, de intrek-
king van verschillende handelsprivileges met de Europese Unie en een periode
van onzekerheid rond de verandering van de Belastingregeling voor het Ko-
ninkrijk (BRK). Een belangrijke interne schok was de eliminering van de belo-
ningsverschillen op basis van geslacht en burgerlijke staat voor ambtenaren en
leerkrachten na een gerechtelijke uitspraak. Deze verschillen bedroegen onge-
veer 20%. Daarnaast dwongen de vakbonden een salarisverhoging van 14% af
voor ambtenaren en leerkrachten. Deze ontwikkelingen resulteerden in een
aanzienlijke toename van de overheidsuitgaven, met als gevolg een evenredige
verslechtering van de overheidsfinancien. Het totale effect van al deze schok-
ken wordt geschat op 20-25% van het BBP wat overeenkomt met ongeveer Naf
1 miljard. Voor de meeste ontwikkelingslanden zou dit voldoende zijn om een
acute economische crisis te veroorzaken en zouden een drastische aanpassing
van de wisselkoers, een verlaging van de binnenlandse factorprijzen (inclusief
de lonen) en een ingrijpende ombuiging van de overheidsuitgaven nodig zijn.

Een grootschalige interne economische ontwrichting kon worden voorkomen
door de resulterende begrotingstekorten via de uitgifte van obligatieleningen
op de lokale kapitaalmarkt te financieren, wat echter een toename van de bin-
nenlandse overheidsschuld tot gevolg had. Dit is ook de reden waarom de situ-

i
atie van de overheidsfinancian onlosmakelijk verbonden is met de schuldenpro-
blematiek. De verschillende aanpassingsprogramma's die waren ontworpen om
deze onevenwichtigheden aan te pakken werden nimmer volledig uitgevoerd

I of strandden vroegtijdig. Elke toename van de inkomsten werd gevolgd door
een stijging in de uitgaven. Indien de Antillen in staat waren geweest de stij-
ging in de uitgaven te bedwingen, dan had de snelle toename van de schuld-
quote kunnen worden vermeden.

Daarnaast werd onvoldoende aandacht besteed aan kritieke factoren zoals in-
vesteringen in de sociale en fysieke infrastructuur, armoedebestrijding, structu-
rele hervormingen om ons investeringsklimaat te verbeteren en de versterking
van financilale beheersmechanismen. Als gevolg daarvan vertoonde de Antilli-
aanse economie sinds het midden van de jaren negentig een lage groei, gevolgd
door twee recessies die vergezeld gingen met een grootschalige emigratie.

De schulden en rentelasten op de Nederlandse Antillen hebben een zodanige
omvang bereikt dat ze niet meer zelfstandig binnen een redelijke termijn tot
een houdbare omvang kunnen worden teruggebracht. Als er niets wordt ge-
daan, stevenen de Antillen af op een diepe financiele crisis. Gegeven de aard

en omvang van de schuld is een onmiddellijke stabilisatie van de schuldquote
noodzakelijk, gevolgd door een duurzame verlaging (Schuldencommissie, juli
2003).

Toen de economie begin jaren tachtig zware tijden doormaakte, bleef de over-
heid groeien dankzij de inkomsten uit de financiale offshore industrie, waar-
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door de kosten gedragen konden worden.
De enorme hoeveelheid ambtenaren betekende natuurlijk ook een groeiende
bureaucratie die op haar beurt steeds meer in de weg stond van de private sec-
tor. De private sector werd niet alleen gehinderd door de 'red tape' maar ook
door het feit dat toen de inkomsten uit de financiiale offshore industrie begon-
nen af te nemen de overheid gedwongen werd om steeds vaker een beroep te
doen op de kapitaalmarkt om haar verplichtingen na te kunnen komen. Ver-
plichtingen die voor ruim 70% bestonden uit de salarissen van ambtenaren.
Eerdere pogingen om het overheidsapparaat in grootte terug te brengen, als
deel van maatregelen om de economie te herstellen, waren onder andere als
gevolg van politieke spanningen en massale protesten van de kant van de werk-
nemersorganisaties niet gelukt. Pas sinds 1999 en 2000 is het de overheid onder
druk van Nederland en het IMF gelukt om het aantal ambtenaren met eenderde
terug te brengen. Desondanks beslaan de salarissen nog een zeer groot deel
van de overheidsuitgaven en is er nog altijd een begrotingstekort en een hoge
staatsschuld.

6.5  De technologie

De technologie op de Nederlandse Antillen ontwikkelt zich vanuit een agrari-
sche, via een mercantilistische (slavenhandel 1499-1863), naar een industriale
(Shell 1917-1969), en een dienstverlenende economie ('off shore' en toerisme
1970-2002). Duidelijk is vast te stellen dat CuraQao tot de komst van de slaven
een handelseiland was en dat ook is gebleven.
In "Roots of our Future" schetst Linda Rupert (1999) een tijdslijn die hier wordt
weergegeven met het accent op de materiale technologie.

Aan het einde van de twintigste eeuw valt de opkomst van de ICT en daarmee
de opkomst van het informatietijdperk waar te nemen.

"Het aantal tv's bedroeg in percentages in 1992 94,3 % en in 2001 96,2 %,
het aantal video's in 1992 54,8 %  en in 2001 59,7 %, het aantal vaste te-
lefoonverbindingen was in 1992 81,3 % en in 2001 76,4 %, het aantal pc's
bedroeg in 1991 9,4 % en in 2001 33,4 %. Het aantal internetverbindingen
bedroeg in 1991 0% en in 2001 21%. Het is duidelijk de trend dat het aan-
taI verbindingen toeneemtp.
De mogelijkheden van verbindingen zijn toegenomen en zullen verder toe-
nemen.

31 Bron Centraal Bureau voor de Statistiek, Dienst Economische Zaken van het Eilandgebied Cura ao
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De moderne communicatiemiddelen zullen een grote impact hebben op het
onderwijs, onder andere door middel van e-learning, op de economie door
een totaal verschillende vorm van dienstverlening en goederenproductie,
op de politiek omdat een ieder zich ten aanzien van welk onderwerp dan
ook kan informeren, in de wetenschap dat men veel meer van zichzelf zal
kunnen eisen, in wezen verandert heel ons maatschappelijk functioneren.
Wij worden allemaal 24 uur per dag bereikbaar waar dan ook ter wereld.
We crearen een kunstmatige wereld om ons heen, en wonen in 'smarthou-
ses', werken in 'werktuinen' (m.a.w. niet op  un werkplek), en functione-
ren vanuit zeer persoonlijk geconditioneerde geautomatiseerde omgevin-
gen. De expansie van verbindingen zal zich in de hele wereld voortzetten,
terwijl de kosten zullen blijven dalen. " (S. Romer, 2002)

Jaar Technologie Tijdperk

1828 Cura ao Bank, de voorganger van de huidige
Centrale Bank vestigt zich.

1864 Eerste stoommachine wordt ingevoerd.

1883 Eerste brug wordt gebouwd op het eiland.

1892
Eerste concessie voor telefoondiensten wordt
verleend aan een Venezolaan.

1897 Eerste elektriciteitsverlichting op Curagao. Mercantilistisch

1901 Eerste moderne cruise schip vaart de haven binnen.

1908 Eerste 'wireless' station wordt geopend.

1910
Eerste waterfabriek wordt gebouwd en de eerste
auto wordt geimporteerd.

1916 Eerste commerciale bank wordt gesticht.

1917 Eerste olietanker vaart de haven binnen.

1923 Eerste vliegtuig landt op Cura ao
1928 Waterontzilting.

1928 Eerste radiostation wordt geopend.
1931 Hato luchthaven wordt in gebruik genomen. Industrieel

1960 De lokale televisiezender zendt voor het eerst uit.

1985
De Shell verlaat het eiland en de raffinaderij wordt
verhuurd aan de Venezolaanse staatsmaatschappij.

1993 IBM wordt de eerste 'Internet Service Provider'. Informatietijdperk

Figuur 35: Tijdslijn van Rupert (1999) (aangevuld)

De Nederlandse Antillen en Curagao zijn altijd er relatief vroeg bij geweest als
het ging om het introduceren van nieuwe materiale technologie.
A. Ramer is kritisch ten aanzien van de technologie.
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"De evolutie in de hele economie en technologie heeft de mens wederom
tot een soort moderne slaaf vernederd, waarbij eigen initiatief en blijheid
bij het afwerken van een zelf gemaakt object geheel of zeker ten dele
verdwenen zijn.

De economie heeft in de jaren van vooruitgang een razendsnelle verande-
ring teweeggebracht in het denken van de mens. De afhankelijkheid van
hele drommen gesalarieerden is steeds groter geworden. Zo zelfs dat men
is gaan spreken van moderne slaven." (A. Rdmer in Allen e.a., 2003: 156)

Gesteld kan worden dat materiale technologie op de Nederlandse Antillen ge-
importeerd is en geen uiting is van de Antilliaanse of Cura aose mens (sociale
technologie). De basistechnologie op de Nederlandse Antillen is een hiararchi-
sche. Deze technologie stamt uit de koloniale tijd en is als basistechnologie ge-
handhaafd in het industriele tijdperk. De geTmporteerde technologie is slechts
in beperkte mate geinternaliseerd en vervolgens weer geaxternaliseerd. Dit kan
op de volgende twee manieren worden geillustreerd. Op de eerste plaats het
feit dat het Nederlands nooit het Papiamentu heeft kunnen verdringen als '/in-
gua franca: Een tweede illustratie is dat het openbaar bestuur een kopie is van
het Nederlands bestel, maar op een geheel eigenwijze functioneert.

Antropologisch is de sociale technologie van Curaqaose organisaties als volgt
te beschrijven. In principe bestaat er op Curagao geen onderscheid tussen per-
soonlijke en zakelijke relaties, alles is persoonlijk. Een uiting hiervan is dat men
geen opdrachten geeft. Men vraagt de collega, ook de ondergeschikte, om een
genoegen ("hasi mi un fabor"). Het persoonlijke blijkt bijvoorbeeld ook uit de
norm dat men iedereen die men tegenkomt hoort te groeten. Men wil altijd de
persoonlijke relatie goed houden. Daarom is het bijna onmogelijk om functio-
nerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Dit leidt tot een paradox. Men
hunkert naar erkenning maar krijgt die niet, omdat men niet tegen kritische
opmerkingen kan en omdat men elkaar geen erkenning gunt.
Vanwege de persoonlijke relatie gaat men confrontaties uit de weg. Want om-
dat alles persoonlijk is, zijn er geen zakelijke meningsverschillen. Confrontaties
leiden tot het beaindigen van het persoonlijke contact, soms zelfs tussen fami-
lieleden die niets met de zaak te maken hebben. Daarom zijn er mechanismen
om confrontaties te voorkomen. Eun daarvan is dat men de ander altijd een uit-
weg moet bieden ('safe face'). Men moet de eer aan zichzelf kunnen houden.
Men moet er nu eenmaal rekening mee houden dat men elkaar nodig heeft op
deze kleine eilanden.

Met de komst van de welvaart in de twintigste eeuw wordt men in alle gele-
deren van de samenleving in toenemende mate materialistisch. Dit leidt ertoe
dat men bij de collega's, buren, vrienden en familieleden in materieel opzicht
niet wil achterblijven. Dit maakt dat de mens afgunstig wordt en vatbaar voor
illegaliteit (fraude, corruptie, drugshandel, prostitutie). Velen (met name bin-
nen de overheid en semi-overheid) hebben een tweede baan, die men soms ge-
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deeltelijk in de tijd van de baas uitvoert. Er bestaat mede hierdoor geen relatie
tussen de genoten opleiding en het inkomen waarover men beschikt.
Op Curaqao streven velen naar de status van ster. Hierdoor vertoont men 'score-
gedrag'. Men scoort met name als men de media haalt.
De Cura aoanaar is slecht in het onderhouden van wat men heeft verworven.
Waarschijnlijk omdat men er niet mee scoort. Een paradox is dat men met de
restauratie van een totaal vervallen gebouw weer kan scoren.
Reizen is statusverhogend, en dan met name dienstreizen. Het biedt de moge-
lijkheid het eiland te ontvluchten op kosten van de zaak, inclusief de daggeld-
vergoeding. Men kan familie en vrienden bezoeken.

Op Curagao is een tijd afspreken anders dan in bijvoorbeeld Nederland (Van
Hout 2002: 204-205). Twee uur (bijvoorbeeld) betekent voor de westers geori-
enteerde inwoner twee uur. Voor anderen is dat tussen twee uur en kwart over
twee. Voor sommigen is half drie ook goed (Marcha, 2000: 91). Met andere
woorden, een polichronisch tijdsbesef. Bij binnenkomst verontschuldigt men
zich niet. Het zich verontschuldigen gebeurt doorgaans niet (expliciet). Men
moet vanuit de non-verbale communicatie begrijpen dat de persoon zich heeft
verontschuldigd. Dit betekent dat vergaderingen vaak laat beginnen of meer-
dere keren gestart moeten worden. Het gevolg is onder andere dat een half uur
aan productiviteit per persoon verloren gaat.
Op Cura ao is het vaak niet duidelijk welke taal gesproken zal worden in een
meeting, bijeenkomst of vergadering. (Bij een informele bijeenkomst schakelt
men moeiteloos van de ene taal over naar de andere.) Dit moet altijd even
voorgelegd worden aan de deelnemers van de bijeenkomst: Papiaments, Ne-
derlands of Engels? De keuze is geen neutrale of praktische keuze: het geeft
de persoon of partij die de moedertaal mag spreken een voorsprong. In een
gesprek tussen een Antilliaan en een Nederlander in het Nederlands, heeft de
Antilliaan een achterstand (ook al heeft hij een Nederlandse academische titel).
De Nederlander realiseert zich dit nauwelijks.
Van vergaderingen wordt gezegd dat de echte zaken niet aan tafel worden
gezegd, maar vooral na en voor de vergaderingen, bijvoorbeeld op de gang.
Dan blijkt dat voor sommige mensen 'ja' ook 'nee' kan betekenen. Men zegt
'ja' maar in de praktijk bedoelt men 'nee' en de ander moet begrijpen dat het
'nee' is. Dit is mogelijk de verklaring voor het feit dat het gebruikelijk is zich niet
voor te bereiden op vergaderingen. Men heeft vaak de vergaderstukken niet bij
zich en indien weI, dan heeft men ze niet doorgenomen. Een andere factor die
van invloed is, is het feit dat men het druk heeft. Maar de meest waarschijnlijke
verklaring is dat men door iedereen aardig gevonden wil worden.

"..the wall of 'friendliness'. An Antillean says what the listener wants to
hear. They would rather say yes than no, rather nothing than no. Because
of this, Antilleans always appear willing to do something forthe other per-

son." (Marcha en Verweel in Marcha, 2000: 84 - 85)
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In deze context is zo min mogelijk zeggen of niets zeggen in vergaderingen ook
een optie.
Op Cura ao is een afspraak dus geen afspraak. Overeenkomsten zijn alleen gel-
dig als ze rechtsgeldig zijn. Het is een 7ow trust society'.

Opvallend is dat mensen die behoren tot een maatschappelijke groep elkaar in
organisaties opzoeken en steunen. Men ziet vaak groepjes Nederlanders, Suri-
namers, blanke Antillianen en Afro-CuraQa6enaars ontstaan.

In het algemeen poogt men in de organisatiesfeer werk van zich af te stoten
of af te houden. Enkele argumenten die worden gehanteerd zijn: Er is geen
geld, dus er zal toch niets gedaan worden met mijn werk. Ik ben drukbezet c.q.
heb geen tijd. Alles is urgent en misschien daarom komt niets (op tijd) af.  Vele
documenten zijn voorzien van het woord: 'spoed'. Binnen organisaties wordt
zelden een gestelde 'dead line' gehaald, misschien met uitzondering van de
pers. Eun van de redenen hiervoor is faalangst en/of de tweede baan. De Antil-
liaan kent, in tegenstelling tot de Nederlander die een schuldcultuur heeft, een
schaamtecultuur. Men schaamt zich voor zijn fouten, gebrek aan resultaat of
lage kwaliteit van zijn werk. De schaamtecultuur uit zich in de trots van de An-
tilliaan. Het gevolg hiervan is dat het op het eerste gezicht lijkt dat de Antilliaan
iets niet wil doen, maar in werkelijkheid kan hij het niet. Met andere woorden,
hij houdt werk niet af omdat hij niet wil, maar vaak omdat hij het niet kan en
zich schaamt om dat te zeggen. Door faalangst begint hij er niet aan en dus is
er ook geen leerproces. Mogelijk is dit het resultaat van het onderwijssysteem
en de wijze waarop leerlingen worden bejegend in de leersituatie. Het onder-
wijssysteem is op Nederlandse leest geschoeid. Met andere woorden, het sluit,
ondanks de aanpassingen, onvoldoende aan bij de Antilliaanse werkelijkheid.
Het gevolg is dat de leerling het directe nut van het onderwijs niet ziet en dat
het verwordt tot een zinloze verplichte bezigheid. De Antilliaanse leerling leert
('reflection') en kan vervolgens niet overgaan tot handelen ('actionl. De afwis-
seling tussen 'ref/ection' en 'action' vindt niet plaats, laat staan het ultieme 're-
flection in action'. Kortom: de Antilliaan weet misschien veel, maar kan weinig.
Dit alles leidt tot een aantal (paradoxale) fenomenen. Doordat de meesten niet
kunnen loskomen van het 'ja maar...-denken'3: zijn de doeners helden en dus
sterren. Ook al doen zij het soms op een verkeerde manier.

Er wordt gezegd dat niets vertrouwelijk is op Cura ao. Er wordt gezegd: als je
zeker wilt dat iets in de media verschijnt, dan moet je er een stempel 'vertrou-
welijk' op zetten. Met andere woorden, alles lekt naar de pers, als gevolg van
de relatie met medewerkers van de media en de roddelcultuur.

12 Bij iedere oplossing toch weer een probleem zien.
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Beslissingen nemen is een moeilijke zaak. Men is erg gericht op het analyseren
van het probleem en niet op het zoeken van een oplossing (ja maar...-denken).
Uiteindelijk 'va/t' er een besluit ('desishon a kail, want een beslissing wordt
niet 'genomen'. Immers, men dient een genomen besluit te verantwoorden te-
genover de betrokkenen. De zin: "Er is een besluit genomen", geeft aan dat er
bewust is gehandeld. De zin: "Er is een besluit gevallen", suggereert dat het uit
de lucht is komen vallen, dus niemand draagt verantwoordelijkheid.
In veel gevallen komt het niet tot een besluit, want de zaak is vastgelopen. Daar
heeft men een aantal uitdrukkingen voor: 'kos a pega' (de zaak is vastgelopen)
of 'kos a do/' (de zaak is dolgedraaid). Feit is dat  iets niet vastloopt, maar dat
men geen beslissing neemt, omdat het besluit het netwerk niet uitkomt of om-
dat men het niet kan verkopen (Marcha, 2000: 92). Vervolgens creeert men een
conflictsituatie door bijvoorbeeld de onderliggende stukken te laten '/ekken'
naar de pers of door de stukken onvolledig te maken of aanvullende adviezen
en informatie te vragen. De uitdrukking die hierbij hoort is: 'e stuknan a perde'
(de stukken zijn zoekgeraakt).
Dit maakt dat men altijd procesmatig bezig is. Men is 'bezig' of de zaak '/oopt'
of is 'b/jna' af. In het Papiamentu is er geen uitdrukking voor het afronden van
zaken. Of het moet zijn: 'ik heb het voor je gefikst' Cma feks e kos pa'bo' of 'e
kos ta  k/al. Dit duidt echter op  het feit dat  men de ander een gunst heeft  bewe-
zen c.q. dat de ander in het krijt staat. Een paradox is dat men taakgericht blijft.
Men kijkt naar de eigen verantwoordelijkheid in de organisatie, maar in het
proces heeft men weinig inzicht. Wanneer het proces geen resultaat oplevert,
verdedigt men alleen wat men heeft gedaan in het kader van zijn taak.
Vaak worden genomen besluiten niet uitgevoerd conform de planning en
binnen het budget, terwijl er moeilijk een verantwoordelijke kan worden
aangewezen. Het bovenstaande houdt waarschijnlijk verband met de eerder
aangehaalde faalangst en schaamtecultuur. Daar waar men weI overgaat tot
implementatie, schrikt men van de kinderziektes en met name de heftige re-
acties van de belanghebbenden. Men is geneigd om het project stop te zetten
en/of terug te draaien.
Men is probleemgericht en niet gericht op het oplossen daarvan. Allerlei ex-
perts geven hun analyse van het probleem, maar men heeft meer moeite met
het aanreiken van oplossingen. De oplossingen die worden aangereikt, worden
bestudeerd op de mogelijke problemen ('ja maar...-denken'). Op Cura ao wordt
uitgegaan van de blauwdrukimplementatie-benadering. Zolang men de per-
fecte blauwdruk niet heeft, doet men niets.  Er is geen geloof in de 'Tria/ and
error'-benadering. Kortom: men is bang voor verandering en blijft eindeloos
analyseren.

Een andere factor waarom besluitvorming niet opschiet, is het feit dat men on-
zeker is over de (geschreven) taal. Men heeft liever dat men afgaat voor het niet
inleveren van een stuk dan de 'afgang' van een taalkundig niet goed geschre-
ven stuk. Dit is het gevolg van het feit dat Papiamentu niet de primaire taal is
(ook niet op de werkvloer), en men in het Nederlands of in het Engels schrijft.
De mate van beheersing van het Nederlands wordt ten onrechte gekoppeld
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aan het intelligentie- en het ontwikkelingsniveau van een individu. Een gevolg
hiervan is dat organisaties slecht corresponderen en zij die het Nederlands of
Engels beheersen de hogere posities innemen.
Het is bekend dat sollicitanten, met name de bursalen in Nederland, vaak geen
antwoord krijgen op hun sollicitatiebrieven, wat weer tot gevolg heeft dat een
groot deel van de bursalen in Nederland blijft. Een tweede mogelijke reden
dat brieven onbeantwoord blijven is dat men zich tegenover een mindere niet
hoeft te verantwoorden. Ook speelt mee dat een afgestudeerde een bedreiging
kan zijn voor de eigen positie. Dit heeft een aantal gevolgen. Er ontstaat een
groep professionals die het Nederlands vermijdt door in het Papiamentu of in
het Engelste werken. Ook ontstaat er een voorkeur voor financiele, administra-
tieve, en ICT-beroepen. Deze staan hoog in aanzien en hebben op het eerste
gezicht minder te maken met het Nederlands.

Door sommigen wordt gesteld dat projecten worden tegengewerkt, omdat men
het succes niet gunt aan een ander. Er bestaat een geloof dat het succes van een
ander ten koste gaat van het eigen succes. Het wordt beschreven als de krab-
benmenta/iteit ('menta/idat di kangreul. Dit verwijst naar het gedrag van krab-
ben in een ton: in hun streven uit de ton te komen, trekken de krabben elkaar
steeds naar beneden. De onderliggende motieven zijn mogelijk gerelateerd aan
de gesegmenteerde samenleving. De bestaande verhoudingen moeten in stand
gehouden worden in de kleinschalige samenleving.

Het is veelzeggend dat de taal 'Papiamentu' heet. Dit betekent 'gepraat', wat
erop zou kunnen duiden dat het primair een orale taal is. Maar men kan zich
afvragen of het niet tevens duidt op veel gepraat en weinig actie. Verder zou
het ook op de roddelcultuur kunnen duiden.

Telefoneren op het werk neemt een belangrijke plaats in. Via de telefoon raad-

pleegt men het sociale netwerk. Met name de draagbare telefoon is belangrijk.
Opvallend is dat een telefoongesprek voorrang geniet op een persoonlijk ge-
sprek. De persoon die binnen is gestapt om iets persoonlijk te bespreken, wordt
onderbroken door de telefoon en moet wachten tot de ander het telefoonge-
sprek heeft afgerond.

In een van de meest bekende en geliefde composities van Curagao komt de
volgende passage voor:

" Un'ta ke mi'n ke, un'ta por mi'n por. Boluntat ta hopi pero e kaminda ta
leu." (Onbekend)

(Het is niet dat ik niet wil. Het is niet dat ik niet kan. Ik ben van erg goede
wil, maar het is een lange weg.)

Het resultaat is geen actie.
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6.6  De overheid en de politiek

in "Een democratie in gevaar:  Een verslag van de situatie op Curalao tot 1987"
van Schrils (1990) wordt geen tijdslijn van Cura ao voor wat betreft de politieke
ontwikkelingen in beeld gebracht. Op basis van de informatie van Schrils is hier
getracht in een aantal paragrafen enkele facetten weer te geven.

Zoals reeds is gesteld ontstond er aan het einde van de 19* eeuw een economie
waar men van elkaar koopt c.q. waarin er geen sprake is van echte concurren-
tie. Op basis van de boven beschreven fenomenen ontstond met de introductie
van het kiesrecht het patronagestelsel dat in het doen en laten verankerd is. In
de literatuur wordt beschreven hoe vroeger het onderste segment (de slaaf, de
kleurling en de Vrije Neger) slechts via een patroon (meester) de kans maakte
zijn maatschappelijke positie te verbeteren. Dit heeft zich ontwikkeld naar een
systeem waarin men op 'een patroon' stemt om na de verkiezingen gunsten te
ontvangen (Schrils, 1990).

In de periode voor 1970 was het met name de blanke elite die de politiek be-
heerste. Na 1970 werd het steeds meer zo dat men tot het donkere volksdeel
moest behoren, wilde men politiek iets betekenen. Aart Broek (maart 2002)
verwoordde het als volgt:

"Veel feller dan ooit eerder werd vanaf de tweede helft van de jaren zestig
de eis verdedigd, dat de wijze van samenleven en de verdeling van macht
op het eiland Cura ao dienden te veranderen. Schrijvers en schoolmeesters
schreeuwden dat alle macht aan de arbeiders moest toekomen en dat het
volk bewust gemaakt diende te worden van zijn onderdrukking.
Begin jaren zeventig verwoordde een van de lokale revolutionaire geesten
de heilsboodschap als volgt:
"De les van 30 mei [1969] moet dan ook zijn, dat de arbeidende klasse niets meer
duldt. Het volk moet niet denken aan beperkingen, maar radicaal stoppen met
uitbuiting te accepteren (st6p drdstikamente di akseptd tur abusu). En dat betekent
een begin maken met het in eigen hand nemen van de productie en de produc-
tiemiddelen van de Antillen, want alleen dan zal de uitbuiting kunnen stoppen.
Alleen zo kan hij de volle vijfentwintig gulden krijgen die hij zelf produceert. Uit-
buiting van de arbeiders stopt alleen als de arbeidersklasse de klasse wordt die
de touwtjes in handen heeft (e klase ku ta manda)! Voor 100%!" (Frank Martinus
Arion, geciteerd in Broek 1998: 183).
De politieke en ambtelijke macht viel in handen van kinderen van arbei-
ders. Zij riepen luid om pan i respat, brood en respect, en oordeelden 'we
kunnen het zelf weI' (nos mes por) en 'nu nemen wij de touwtjes in han-
den' (awor nos ta manda)33

33 De beide concepten zijn nader uitgewerkt in Broek 1994: 23-26, en vooral in Broek 1998: 190-193, 226-233), als
zodanig hebben deze inmiddels enigermate ingang gevonden in historisch-sociologisch onderzoek,
zie Oostindia 1999: 27.
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De belofte de volle vijfentwintig gulden te nemen, konden deze kinderen

in ieder geval voor zichzelf en hun naasten en andere partijgedienstigen
verwezenlijken. Zij hebben dit met verve gedaan via overheidsinstellingen
(al dan niet vermomd als stichting of n.v.), garanties, verkoop, koop, huur
en verhuur van gebouwen en land, het niet betalen van premies aan fond-
sen als die voor pensioenen, het beschermen van de markt, een eindeloze
reeks van opdrachten die vastgenageld zitten aan meerjarencontracten,
en door de taakloze aanstelling van honderden bij overheidsdiensten en
departementen34. De belofte kon niet zonder meer voor de hele klase di
obrero worden ingelost. Die belofte wordt nog weI steeds, met name maar
niet exclusief ten tijde van de verkiezingen, breed uitgemeten. ledere keer
weer. Tot op de dag van vandaag." (Broek, maart 2002)

Cijntje e.a. (1991) schetsen de tijdslijn van de ontwikkeling van het democrati-
sche stelsel op de Nederlandse Antillen en CuraQao. Heel opvallend is de ont-
wikkeling van een duidelijk hierarchisch, autoritair, koloniaal systeem, naar een
meer democratisch zelfbestuur, naar fragmentatie van de Nederlandse Antillen
van  1986, het jaar van de 'status aparte' van Aruba. Opvallend omdat de frag-
mentatie van het politieke systeem parallel loopt aan de fragmentatie van het
ambtelijk apparaat. Op basis van Cijntje kan men concluderen dat de Cura aose
samenleving een ontwikkeling doorloopt van een piramide naar een gefrag-
menteerde netwerksamenleving.

34 Voor een door persoonlijke ervaringen ingevulde kijk op besteding van overheidsgelden, zie Korthals Altes
1999. Een decennium eerder waarschuwde o.a. Schrils (1990) - hierin gesteund door de 'pressiegroep' Kousa
Komun - reeds voor de consequenties van het 'bestedingsgedrag' van de Landelijke en Eilandelijke overheden.



1634-1865 1950-1970 1980-2002

DP domineert de Lande-
'direct rule' lijke coalitie en de NVP de Fragmentatie

eilandelijke

1634-1791 1791-1865 1937 1948 1951 1954 1969 1986 1993

Invoering van                                                                                                      g:
het algemeen                                                                                                                        @

WIC oefent mannen- en
Cura aose Staatsre- vrouwenkies-'direct rule'                                                                                                                                                                              2.De Nederlandse geling brengt be- recht en de Ontstaan 'Satusuit op de 'ko- De interim Opkomst                      mStaat neemt het perkt kiesrecht en wens naar Statuut van de FOL aparte'                                         3lonie Cura ao regering PARvan WIC over de eerste politieke meer autono- en MAN Aruba                            oen onderho-

righeden' partijen ontstaan mie stimuleren                                                                                                                       
het ontstaan rD

Zvan de DP en                                                                                                                         (D
de NVP

al

Figuur 36: De ontwikkeling van de democratie conform Cijntje e.a. (1991)                                                                                                                                                  0
J

5
3>

R
-.=
rD
J

65
-.3
3'
m

f
it
7
n
C
@

1

e



124 Hoofdstuk 6

In 2003 heeft enerzijds de beediging van mevrouw Mirna Louisa-Godett tot de
vierde vrouwelijke minister-president van de Antillen en anderzijds het wange-
drag van een kleine groep Antilliaanse jongeren in Nederland in 2003 erg veel
aandacht getrokken.

Om het kabinet Godett te verklaren moeten wij een reis door de tijd onderne-
men. Het is het resultaat van de in mei 2003 gehouden eilandsraadverkiezin-
gen. De inzet van de verkiezingen was het voortzetten van het sinds 1993 inge-
zette tweesporenbeleid: saneren van de overheidsfinancian en flexibiliseren en
liberaliseren van de economie. Het derde spoor, het sociaal flankerend beleid,
is nooit goed uit de verf gekomen. Dit beleid is gevoerd door de kabinetten
Pourier 11, Ramerll, Pourier 111, en Ys, zeg maar de PAR-periode. Met andere
woorden, het kabinet Godett mag geinterpreteerd worden als een afwijzing
van de kiezer van de PAR-lijn (Schrils in Allen e.a., 2003).

Om dit te begrijpen moeten we nog verder teruggaan in de tijd. De PAR ont-
staat in 1993 als uitvloeisel van een gehouden referendum op Curat:ao in ver-
band met de gewenste toekomstige staatkundige structuur van het eiland. Alle
toen bestaande politieke partijen, inclusief de FOL, waren voorstander van de
optie status aparte voor Cura ao (optie B). Een groep burgers organiseerde zich
om de bestaande structuur van de Antillen in essentie te behouden (optie A).
Optie A won met een overweldigende meerderheid. Deze groep burgers ging
zich voor de daarna te houden verkiezingen organiseren in de nieuwe politieke
organisatie PAR, die een zeer groot mandaat kreeg van de kiezer om orde op
zaken te stellen in het land: "ruim op de boe/". Met andere woorden, de tradi-
tionele politiek werd afgewezen (Schrils in Allen e.a., 2003).

Deze afwijzing is het gevolg van de onvrede van de kiezer met hoe de econo-
mische (wereld)crisis van de jaren tachtig tot dan toe werd opgepakt door de
traditionele politiek. Deze crisis diende zich aan in de vorm van het vertrek van
de Shell, de instorting van het kooptoerisme uit Venezuela en de sterke terug-
val in de inkomsten van de offshore door veranderingen in de internationale
verdragen (Schrils in Allen e.a., 2003).

Vanaf de komst van de olie-industrie in 1916 (Van Soest, 1977) heeft het eiland
een voor de regio fantastische economie opgebouwd. Om het belang hiervan
te begrijpen moet men terug naar het begin. CuraQao werd in 1499 ontdekt
door de Spanjaarden en kwam in 1634 in Nederlandse handen. De West-In-
dische Compagnie bedreef van 1648 tot 1790 slavenhandel. Dit heeft de ba-
sis gelegd voor de maatschappelijke verhoudingen op CuraQao die tot de dag
van vandaag duidelijk te herkennen zijn (Hoetink 1987,1989). Ondanks de vele
migranten die zich met de komst van de Shell hebben gevestigd zijn de maat-
schappelijk verhoudingen duidelijk: een blanke elite en aan de onderkant een
zwarte massa.
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Na 1790 droeg de WIC de zaak over aan de Nederlandse staat; het ging econo-
misch slecht. De elite ging zich richten op de handel. De economie bleef slecht.
Dit leidde tot de afschaffing van de slavernij in 1863. Dit is meer dan honderd-
veertig jaar geleden. De slaven waren aan hun lot overgelaten, alleen onder-
steund door de Rooms-Katholieke kerk, die vanaf 1842 onderwijs verzorgde.
Dit gebeurde in het Papiamentu, door de zusters van Roosendal en de fraters
van Tilburg (Smeulders, 1987: Romer, 1995,1997). Vele ex-slaven verlieten na de
emancipatie het eiland om in de regio werk te zoeken.  In 1917 vestigt de Shell
zich op CuraQao om Venezolaanse olie te gaan verwerken. Er start een onge-
kende economische ontwikkeling en er is ruim voldoende werk op het eiland;
men kan terugkeren (Gibbes e.a., 1999; Allen e.a., 2003).
In 1937 krijgt het eiland beperkt kiesrecht en in 1948 algemeen kiesrecht. (Cijn-
tje e.a., 1991). Volgens Van der Horst (2002) grijpt de oude elite dit aan om via
politieke partijen zelfbestuur te eisen en op deze manier haar positie ten op-
zichte van de nieuwe Shell-elite te bestendigen (Boersema in Goede, 2003 b).
Dit leidt tot de Statuutregeling die in 1954 het daglicht ziet. Vanaf dat moment
gaat het emancipatieproces (van de ex-slaven) zich voortzetten via de partijpoli-
tiek. Na 1950 en vooral na 1969 bemoeiden de overheden zich diepgaand met
de economische ontwikkeling. Door onderwijs verdween min of meer het anal-
fabetisme en door onder andere verbetering van de gezondheidszorg groeide
de bevolking snel. Het patronagestelsel leidde ertoe dat het beleid ad hoc en
weinig doordacht was. R. R6mer (in Allen e.a., 2003) wijst op het begin van de
nieuwe afhankelijkheid van Nederland: in 1958 stelt Nederland zich garant voor
leningen en vanaf 1962 verschaft het zelf leningen.

De resultaten blijven achter bij de steeds toenemende verwachtingen van de
bevolking. In de jaren zestig gaat de Shell rationaliseren en loopt de werkge-
legenheid voor onder andere de zwarte massa terug. Toen de recessie zich in
de jaren vijftig van de vorige eeuw inzette, was het met name de donkere be-
volking die te maken kreeg met de relatieve deprivatie. Na de jaren vijftig gaat
de overheid diverse failliete bedrijven overnemen en worden overheids-NV's
gecreaerd. Hierdoor ontstaat en groeit de semi-overheidssector.35 De relatieve
deprivatie is u6n van de factoren die leidt tot de onlusten van 30 mei 1969 en
er ontstaat een arbeidersbeweging, onder leiding van Wilson Godett (de vader
van Anthony Godett), die de traditionele partijen verwijt onvoldoende op te
komen voor de zwarte arbeider. Na de onlusten richt hij met enkele anderen de
FOL op. De FOL wint de verkiezingen, maar wordt in de coalities ingekapseld
en dreigt zelfs te verdwijnen. Tot en met 1993, het jaar van het referendum
blijven de traditionele partijen de dienst uitmaken, samen met de MAN die zich
losmaakt van de FOL (Reinders, 1993).

35 Ter relativering van het bovenstaande citeer ik Van den Bergh:  "... de problematiek voor een overheid dezelfde
is, of het nu gaat om 150.000 of om 15 miljoen inwoners. De druk op de overheid op Curagao is daardoor mis-
schien niet honderd maal, maar wei vele malen groteren gecompliceerder dan die opeen middelgrote gemeente
in Nederland. Men kan zich er alleen maar over verbazen dat het nog relatief zo goed gaat met Cura ao." (Van
den Bergh 1991, p. 4)
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Ten tijde van de PAR-kabinetten blijft de FOL opkomen voor de mensen aan de
onderkant van desamenleving diedoordesaneringsmaatregelen het hardstge-
troffen worden. De FOL doet dat ook wanneer de partij deel uitmaakt van het
kabinet Pourier 111, waar ze later uit wordt gezet. 31% van de gezinnen heeft
een maandinkomen van minder dan Naf 1500.41% moet het doen met minder
dan Naf 2000 per maand. 80% van de mensen heeft Papiamentu als moedertaal
en beheerst het Nederlands minder (Modus, juli 2003). De meeste deskundigen
zijn van mening dat dit 66n van de oorzaken is van het lage rendement van het
onderwijs. Een deel van deze kansarmen raakt verzeild in de criminaliteit (on-
der andere bolletjes slikken) en/of vertrekt naar de Nederlandse steden.

Bij de afgelopen twee verkiezingen sluit de PAR de FOL reeds in de campagne
uit, op grond van vermeende corruptie. Verder rekent de PAR op de 'steun'
van Nederland in de vorm van begrotingssteun, om op die manier de kiezers
concrete resultaten te laten zien voor de gebrachte offers. In 1999 en 2000 is
eenderde van de ambtenaren ontslagen, zijn vele diensten verzelfstandigd en
zijn vele sociale voorzieningen afgebouwd om de economiete flexibiliseren. De
Nederlandse politiek laat de PAR in de kou staan (Tromp, 2001). Hierdoor wordt
de FOL na de verkiezingen van 2002 de grootste partij.

Met andere woorden, het kabinet Godett was voorlopig de laatste stap van de
kansarmen in het streven naar emancipatie, nu ze het gevoel hebben door de
politieke elites van met name de PAR, PNP en de MAN in de steek te zijn gela-
ten. Of zoals Godett het zegt: "So/0 e/pueb/0, salva el pueblo" (Alleen het volk,
redt het volk".1

Het is in bovengenoemde dynamische en complexe context dat men de Godetts
moet plaatsen. Zij komen rechtstreeks uit die onderkant die ministens dertig
jaar gewacht heeft op de volgende stap in het emancipatieproces en die nu
eindelijk de steun heeft om deze zelf te nemen.

Gesteld kan worden dat Cura ao na 1969 een korte periode heeft gekend waar-
in het in fase 111 (de omgekeerde piramide, waar de basis het primaat heeft) ver-
keerde. De macht was toentertijd aan de basis. In deze fase bepaalde de massa
aan de basis door het stemgedrag de agenda, met name op politiek niveau.
Dit heeft zich niet doorgezet, omdat ook de nieuwe partijen zich piramidaal
ontwikkelden.

6.7  De organisaties

Van den Bergh (1991) stelt dat mensen in organisaties op Curagao laag scoren
wat betreft motivatie en initiatief. De organisatiestructuren zijn sterk hiOrar-
chisch en daadwerkelijke participatie van werknemers aan besluitvorming bin-
nen bedrijven is bijzonder laag.
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"De oorzaken van het matig functioneren van de factor arbeid in de Cu-
ra aose economie liggen op het terrein van cultuur, informele organisatie,
stijl van leiding geven, de dollargerichtheid van de werknemer, de geringe
betrokkenheid bij het bedrijf en de nadruk op sociale en familierelaties in
plaats van zakelijke relaties en het gebrekkige onderwijssysteem. Dit nader
te verklaren is een aardig braakliggend terrein voor organisatiepsycholo-
gen, sociologen, andragogen en historici." (Van den Bergh 1991: 39)

Met andere woorden, de verdeeld- en gelaagdheid van de CuraQaose samenle-
ving heeft implicaties voor de organisatie(cultuur). In de nu volgende paragra-
fen worden de volgende aspecten belicht: de helden; de mythen en de waarden;
de riten en rituelen van de vier verschillende categoriean van organisaties.

Overheidsorganisaties Private sector

Internationaal concurrerende
(Kern)overheid organisaties

De politiek is gefragmenteerd en is Het hoofdkantoor beslist uitsluitend
Ideaaltypen geen stabiele factor. Dit vertaalt zich op financieel resultaat. Met andere

soms ook in verdeeldheid binnen de woorden, een dominante externe
diensten. Het resultaat: een Closed coalitie die de organisatie als een
system of Political arena. instrument inzet.

Semi-overheid Op de lokale markt gerichte bedrij-
ven

Hybriden De 'founder' en/of zijn familie heb-De coalities zijn dezelfde als bij de
overheid. Maar in dit geval hebben ben de organisatie goed in de greepde directies de organisaties goed in en voeren een autocratisch, soms
de greep en dit leidt tot een paternalistisch, despotisch bewind.
Closed system of Autocratisch be-
wind.

Figuur 37: De interne en externe coalitie van organisaties op Cura(ao

Bij de (kern)overheid is de externe coalitie (met name de politiek) gefragmen-
teerd. De politiek is geen stabiele factor. Dit vertaalt zich soms ook in verdeeld-
heid binnen de diensten. Het resultaat is vaak: een Closed system of Political
arena. De organisaties zijn doorgaans klein en hebben derhalve een Simple
structure. De kernoverheid is een gesloten systeem, doordat de politiek ver-
deeld is vanwege de vele politieke partijen en de frequente verkiezingen. Soms
is verdeeldheid zo groot dat het een politieke arena lijkt. De kernoverheid is
procesmatig ingesteld, omdat de resultaten niet meetbaar zijn gemaakt.

Bij internationaal concurrerende organisaties staat het hoofdkantoor in het
centrum en dat beslist uitsluitend op financieel resultaat. Met andere woor-
den, een dominante externe coalitie die de organisatie als een instrument inzet.
Hakvoort en Veenswijk (1998) verwijzen naar de MacDonaldization of society.
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Dit duidt op het door de hoofdkantoren opleggen van westerse maatstaven.
Ze wijzen echter ook op creolisering: het aanpassen van westerse maatstaven
aan lokale omstandigheden. De internationale bedrijven zijn instrumenten van
de hoofdkantoren, met een 'fun'-cultuur van de expats of een 'bet-your-com-
pany'-cultuur. Het gaat om financiale dienstverlening (onder andere offshore),
e-Business, hotels en de raffinaderij.

Bij de semi-overheid zijn de coalities dezelfde als bij de overheid. Maar in dit
geval hebben de direaies de organisaties goed in de greep en leidt dit tot een
C/osed system of autocratisch bewind. De semi-overheid is ook een gesloten
systeem door de verdeeldheid van de politiek en door gebrek aan concurrentie
waardoor er een procescultuur ontstaat (Van den Bergh, 1991: 23).

Op de lokale markt gerichte bedrijven zijn familiebedrijven die vaak marktbe-
scherming genieten. Volgens Van den Bergh gaat het hier om 95% van de be-
drijven, die niet meer dan tien werknemers in dienst hebben (Van den Bergh
1991: 23). De 'founder' en/of zijn familie hebben de organisatie goed in de
greep en voeren een autocratisch, soms paternalistisch en despotisch bewind.

6.7.1  Organisatiestructuur en organisatiecultuur

In deze paragraaf wordt de typologie van de organisaties op Curagao in ver-
band gebracht met de machtsconfiguraties van Mintzberg en de organisatiecul-
turen van Deal en Kennedy.

6.7.1.1  De helden

Leidinggevenden zijn per definitie de belangrijke helden van organisaties.  His-
torisch werden organisaties van enige betekenis meestal geleid door blanken,
joden of buitenlanders. Vanaf de komst van de Shell begint de macht van deze

elite af te brokkelen, omdat ze hun monopoliepositie als werkgever verliezen
(Verton, 1980). Na de jaren zeventig kwam hierin als gevolg van sociale span-
ningen en onrusten ogenschijnlijk verandering. Dit is deels toe te schrijven aan
de geest van de jaren zestig die uit Europa en de Verenigde Staten overwaaide.
Dit heeft geleid tot het zogenaamde Antillianiseringsbeleid: gekleurde Antil-
lianen kregen voorrang bij benoemingen in topfuncties, met name binnen de
overheid en de semi-overheid. Dit was de eerste van drie generaties Antilliaanse
managers. De eerste generatie werd geselecteerd door haar voorgangers. De
gehanteerde criteria waren: het bezitten van de uiterlijke (somatische) kenmer-
ken van de lagere segmenten en loyaliteit aan de status quo. Op deze wijze
hebben ze getracht hun invloed op de organisatie op indirecte wijze voort te
zetten. Hierdoor zag het management er anders uit, maar werd dezelfde lijn
voortgezet. Deze eerste generatie had geen eigen 'role models' (Broek, maart
2002) en imiteerde daardoor de voorgangers (Fung, 1995: 244).
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De eerste generatie selecteerde haar opvolgers op dezelfde wijze en om de-
zelfde redenen. Het enige verschil was dat men over het algemeen beter in het
buitenland (Nederland) opgeleide opvolgers selecteerde (Heijes en Schrils in
Allen e.a., 2003). De tweede generatie trachtte op dezelfde manier om te gaan
met het opvolgingsvraagstuk. Maar het is voor de tweede generatie aanzienlijk
moeilijker om haar opvolgers te controleren. Dit is het gevolg van het duidelijke
signaal dat de globalisering afgeeft: de manager moet een goed opgeleide en
goed voorbereide leider zijn. Deze ex-bursalen bestonden uit mensen met alle
mogelijke huidskleuren. Dankzij hun studie namen ze steeds meer voorname
posities in. Opvallend was hoe een meerderheid van deze groep de mentaliteit
van de oude elite overnam (Schrils in Allen e.a., 2003: 124).

Over het algemeen worden internationaal opererende organisaties geleid door
buitenlanders die hier voor een periode van drie tot vijf jaar zijn gestationeerd
(Fung, 1995: 245). In vele gevallen zijn Antillianen toegevoegd aan het manage-
mentteam. Dit lijkt vaak een cosmetische stap.

Marcha en Verweel zeggen er het volgende over:

"Traditionally, the administration was controlled by Protestants. Develo-
ping their own administrative style could not take place until after Antille-
anization. On the other hand, the danger lurking for a black administrator
was he would become a 'black face' in a white economic structure; in other
words, as long as the economic conditions would be dictated by an eco-
nomic structure controlled by whites, he would be compelled to play the
part of an 'Uncle Tom' (Fanon in Paula et al. 1969: 172). Blacks who occupy
high political positions are therefore both the hope and the despair of the
people." (Marcha en Verweel in Marcha, 2000: 85-86)

Opvallend is dat de Shell op Curagao, hoewel de divisies gevormd werden door
de internationale Shell (netwerkorganisatie), zeer piramidaal is ingevoerd. Be-
halve de gesegmenteerde samenleving is een mogelijke verklaring dat de toen
ingezette technologie nog arbeidsintensief was. Dus in feite zijn de bestaande
structuren op Curagao niet doorbroken, maar versterkt. Desondanks heeft de
komst van de Shell op sommige gebieden emancipatorisch gewerkt. Hierop
wordt later teruggekomen.

In de 'professional services' zijn buitenlanders disproportioneel vertegenwoor-
digd. In de tachtiger jaren ziet men een toenemende vraag naar Antilliaan-
se consultants. Dit is een variant van het Antillianiseringsbeleid. Desondanks
blijven buitenlandse consultants een belangrijke functie vervullen. Wanneer
bijvoorbeeld een management onder druk staat, huurt het een buitenlandse
consultant in; deze consultant heeft immers geen toegang tot concurrerende
sociale netwerken en is dus beter door het management te controleren (Van
den Bergh 1991). Tevens heeft men een reden om aan te dragen waarom het
project is mislukt: de buitenlandse consultant heeft het probleem niet begrepen
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(Breuer, 1982; Van Leeuwen, 1990).

Het volgende citaat illustreert de complexe situatie van de lokale en de buiten-
landse consultants:

"Two persons are asked for advice: a European Dutchman and a native
of Curagao. These two pieces of advice are given simultaneously and they
were prepared independently of each other. Then the advice of the native
of CuraQao is taken and commented on: 'Hombu, I didn't know that he can
write Dutch that well, but he has not convinced me'. The advice of the Dut-
chman is often accepted without further discussion.
That is not said to the native of Cura ao. But somebody in the meeting
who has done nothing to defend it says to him: '1 agree with you and you
committed well to paper, but you have not been able to convince others.'
Thus, the native of Curaqao becomes uncertain, for it is not directly said and
you only know that others do not defend you, but you don't know why."
(Marcha & Verweel, 2002)

De internationaal opererende organisaties worden doorgaans gemanaged door
internationale managers en zijn alert met het volgen van de 'g/oba/'trends. Bin-
nen deze organisaties worden de sociale netwerken als disfunctioneel ervaren
en als een belemmering om snel te reageren op internationale ontwikkelin-
gen.

Sociale netwerken worden bij uitstek binnen overheids- en semi-overheidsorga-
nisaties aangetroffen. Het gevolg is dat besluiten worden genomen binnen so-
ciale netwerken ter bescherming of bevordering van de sociale en economische
belangen van de respectievelijke sociale netwerken. Dit heeft geleid tot grote
overheidsorganisaties en het overnemen of beschermen van bedrijven wanneer
deze worden bedreigd door internationale concurrentie of andere veranderin-
gen.

In de hier beschreven Curagaose samenleving en organisaties functioneert het
management (inclusief de semi-overheid, met uitzondering van het manage-
ment van internationaal opererende bedrijven) op een bijzondere wijze. Het
kunnen ontwikkelen van een visie is geen vereiste om manager te worden. Het
kunnen overleven als persoon en het laten overleven van de organisatie is door-
slaggevend. Dit komt tot uiting in het feit dat er vaak een strategisch plan ont-
breekt. De enige strategie die bestaat heeft betrekking op hoe interventie van
buiten in de organisatie te voorkomen. Met andere woorden: het handhaven
van de 'C/osed System' machtsconfiguratie.
Het gebrek aan visie wordt ge llustreerd door wat Van den Bergh (1991: 25) het
'snZk-effect' noemt. Dit duidt op het fenomeen succesformules eindeloos te
kopieren. Dit effect is vernoemd naar het concept 'snack bar'. Na de eerste suc-
cesvolle 'sn*ks' (een eenvoudige toonbank, vaak grenzend aan het woonhuis
van de eigenaar, waar gerechten, hapjes en (alcoholistische) drankjes worden
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verkocht) schoten ze als paddestoelen uit de grond over het hele eiland.

R. ROmer zegt hierover:

"Erkend moet worden dat planmatig beleid niet de sterke kant is van de
Antilliaan in het algemeen. Spontaniteit en improvisatie spelen een grote
rol in de flexibele cultuur die op de eilanden uit een mengeling van vele
volkeren is ontstaan." (R. Ramer in Allen e.a., 2003: 26)

Een overzicht van de organisatiehelden op Curagao ziet er als volgt uit.
•  In de kernoverheid is de held de (zwarte) volksjongen die diensthoofd is

geworden en de volksjongen die een titel heeft behaald. Een andere
held is de medewerker die zijn aanstelling dankt aan zijn politieke
loyaliteit aan de regerende partij en zijn werk dat hij voor de partij gedu-
rende de verkiezingscampagne heeft geleverd

• Bij de internationaal concurrerende organisaties is de held de gefmpor-
teerde manager en expat. De andere held is het lid van het manage-
mentteam van lokale afkomst die de schijn moet ophouden dat het be-
drijf lokaal geleid wordt. De antiheld is de volksjongen die nooit de top
zal halen

•  Bij de semi-overheid is de held de volksjongen die directeur is geworden
en de volksjongen die een topfunctie bekleedt

• Bij op de lokale markt gerichte bedrijven zijn de helden de (blanke of
joodse) founders en hun zonen (en/of dochters). De andere helden zijn
zij die, al jaren, soms generaties lang, loyaal zijn aan de familie

6.7.1.1.1  Leidinggevende helden nader beschouwd

In 1999 publiceert Goede een studie over nationaal leiderschap op CuraQao en
een jaar later een zelfde studie voor Aruba. Respectievelijk 50 en 25 etnografi-
sche interviews zijn gehouden met leiders, leidinggevenden en mensen die in
de omgeving van leiders verkeren. Leiderschap op Cura ao is verkokerd. Men
is leider van zijn groep of netwerk. Er zijn nagenoeg geen leiders die de groep
overstijgen. Als leider bindt men de achterban aan zich door het verlenen van
gunsten in ruil voor steun en loyaliteit. Hoewel diverse vrouwen, met name in
de politiek, leiderschapsfuncties vervullen en vrouwen in het gezin en in de fa-
milie de dienst uitmaken, is leiderschap een patriarchale aangelegenheid. Vaak
gaat het leiderschap over van vader op zoon (Kibbelaar, 2003).

De leiders hebben volgens het onderzoek sterke en verbeterpunten. De sterke
punten zijn: Een sterke persoonlijkheid; Welbespraakt; 'Charming and caring';
Crisismanager; Goed opgeleid; Mensgericht en minder taak- of resultaat ge-
richt; Participatief en op overleg ingesteld.
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De verbeterpunten zijn: Gebrek aan realiteitszin en visie; '/nward /ooking' en
defensief; Besluiteloos en niet resultaatgericht; Onvoldoende kennis; Vechters-
mentaliteit; Onvoldoende bewust dat ze een 'ro/e model' zijn; Gericht op het
eigenbelang; Emotioneel.

Uit het onderzoek blijkt dat leiderschapstijl is gevormd door de koloniale peri-
ode (1499-1954) en met name de slavernij (1634-1864). Het katholieke onder-
wijs, de autonomie (1954) en 30 mei 1969 hebben een rol gespeeld.

Vervolgens is gekeken naar het leiderschap in de diverse sectoren. Het politieke
leiderschap functioneert onder druk van belangengroeperingen en de integri-
teit is vaak onderwerp van discussie c.q. wordt in twijfel getrokken36. Er valt
echter volgens de respondenten politieke vernieuwing te constateren. Beter
opgeleide mensen, en mogelijk daarom meer bestand tegen corruptie, nemen
het over (Marcha, 2000: 115). Diverse corruptieschandalen vanaf 2000 lijken dit
echter tegen te spreken.

De leiders in het overheidsapparaat (de diensthoofden) zijn statusgevoelig
en verweven met de (partij)politiek. Vaak heeft deze leider een vertragende
werking op de politieke besluitvorming, zeker daar waar hij en de politieke
ambtsdrager (minister of gedeputeerde) van politieke signatuur verschillen. Op
Curagao zijn veel ambtenaren politiek actief (Schrils, 1990; Marcha, 2000: 114).
Het gevolg is dat het regelmatig voorkomt dat ambtenaren een openbaar ambt
bekleden. Het gevolg is dat meer wordt gelet op politieke loyaliteit (sociaal
netwerk en belangenbehartiging) dan op deskundigheid.

De overheidsorganisatie is ingericht naar Europees-Nederlandse bureaucrati-
sche modellen, volgens de uitgangspunten van het ideaaltype van Weber. De
bestuursstijl is echter verschillend: westers en niet-westers. De westerse stijl is
planmatig, causaliteitsdenken en rationeel handelen. De Curagaose stijl heeft
geen kant en klare blauwdruk, maar werkt gaandeweg en werkt met wat men
tegenkomt. Het gaat dus om 'p/anning versus creativiteit' of 'rationaliteit versus
emoties'. De westerse stijl wordt ten onrechte hoger ingeschat, ondanks dat
deze ingenieurstijl heeft moeten toegeven dat de samenleving niet maakbaar
is. Verweel (in Allen e.a., 2003) pleit voor een integratie van beide stijlen. Met
name de mensgerichtheid zou een aanvulling zijn op het ingenieursdenken.

De leiders in de semi-overheid presteren (volgens de ge'interviewden) aanzien-
lijk beter dan de kernoverheid, maar ook hier hebben ze niet altijd het ge-
wenste effect.

36" Hier op het eiland heeft men een ander wapen gebruikt: omkoperij ...
Brown vertelt het verhaal van een bankdirecteur van een bekende bank op het eiland die hem persoonlijk bena-
derde om voor een aanzienlijk salaris bij zijn bank te komen werken. Brown weigerde. 'Maar ik moet zeggen dat
de verleiding groot is. Je krijgt mogelijkheden toegeschoven waar je alleen maar van kunt dromen.' Als Brown
trots het verhaal van zijn weigering aan jongeren vertelt, krijgt hij vaak het verwijt dat hij dom is geweest. Onder
jongeren heerst een stemming van 'veel geld verdienen en snel rijk worden'." (Meulens 1999)
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De Pablo (2002) stelt dat de stijl van leidinggeven verschilt naar gelang van het
niveau van de medewerker. Binnen het managementteam wordt een meer par-
ticipatieve stijl gehanteerd en op de werkvloer een meer autoritaire stijl.
De leiders in het bedrijfsleven moeten zich houden aan de wetten van de markt.
Ze blijven echter intern gericht en trachten de markt uit te schakelen door via
de politiek protectionisme en prijsregulering te bewerkstelligen. Dit neemt niet
weg dat de respondenten een steeds verdere professionalisering bij deze groep
waarnemen.
De leiders van de vakbond richten zich hoofdzakelijk op materieel gewin van
hun achterban. Hier valt wei een verschuiving waar te nemen. Steeds meer let
de vakbondsleider op het belang van het bedrijf of de organisatie en de samen-
leving als geheel.
De maatschappelijke leider valt op door zijn 'care'.
Van de (Rooms-Katholieke) kerkelijke leider wordt gesteld dat in tegenstelling
tot het verleden er een grote afstand is tot de bevolking.

Het leiderschap op CuraQao is nog niet zodanig ingericht dat organisaties op Cu-
raQao zelfsturende samenlevingen zijn. De leden of medewerkers zijn vaak niet
toegerust en/of niet bereid om hun taken naar behoren uit te voeren. Men is
erg individualistisch, bijna anarchistisch, ingesteld. Leiderschap is daarom 'top-
down' ('Tell'). Oorzaak en gevolg is hier moeilijk vast te stellen.

Binnen de kernoverheid zijn de medewerkers Unable and unwilling or insecure
of unable but willing or confident. De leidinggevenden Te//. Dit is het gevolg
van patronage. Hierdoor worden personen aangesteld die niet over de vereiste
kwalificaties beschikken en zij die over kwalificaties beschikken raken gedemo-
tiveerd. Er is dus geen verband tussen de genoten training en opleiding en de
functie die wordt vervuld. De leiding wordt ingevuld door het diensthoofd en
de politiekverantwoordelijke (minister of gedeputeerde).

Binnen internationaal concurrerende organisaties zijn de medewerkers Able
and willing or confident. De leiding delegeert. In deze categorie van organi-
saties worden medewerkers aangesteld op basis van hun opleiding en training
en worden ze binnen het bedrijf verder opgeleid en getraind conform de stan-
daarden van de internationale organisatie. Hierdoor is het mogelijk voor de
leidinggevenden om te delegeren.

Binnen de Semi-overheid zijn de medewerkers net als bij de kernoverheid Una-
ble and unwilling or insecure of unable but willing or confident. De leidingge-
venden Tell. Binnen deze categorie van organisaties is een groep medewerkers
onvoldoende voorbereid op hun functie. Dit kan een overblijfsel zijn van de pe-
riode waarin de organisatie nog deel uitmaakte van de overheid of dat de per-
soon toch na verzelfstandiging door (politieke) patronage aan een betrekking
is gekomen. Hierdoor wordt delegatie bemoeilijkt. Ook moet hieraan worden
toegevoegd dat de leiding neigt naar een autoritaire stijl van leidinggeven.
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Op de lokale markt gerichte bedrijven hebben vanwege patronage ook mede-
werkers die Unable and unwilling or insecure of unable but willing or confident
zijn. De leiding Te//s.

6.7.1.2  Mythen en waarden
De kleurlingen en zwarten, samen de overgrote meerderheid van de Curagaose
bevolking, zijn onderdruktgeweestdoor de blanken en de lichtergekleurde be-
volking en hebben een minderwaardigheidscomplex opgelopen (Paula, 1972).
De inzet van de Curagaose werknemers is laag. Gesteld wordt dat ze lui zijn
en hun werk niet naar behoren doen. Ze hebben weinig initiatief en weinig
verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak wordt verwezen naar racistische verklarin-
gen. Maar ook dient verteld te worden dat de werkgevers geen prettige werk-
sfeer creeren, dat er in het algemeen niet wordt gewerkt met prestatieloon en
dat er onvoldoende wordt geYnvesteerd in opleiding en technologie. Tot slot
wordt 'easy money' aangevoerd: de mogelijkheid om met illegale activiteiten
veel geld te verdienen. Dit zegt Schrils (1990) met zoveel woorden. Ook Broek
onderschrijft deze stelling:

"Waar de balans tussen 'prestaties' en 'victimization' binnen de joodse
groep geen wezenlijke problemen oplevert, is die balans in de Antilliaanse
samenleving, meer in het bijzonder voor de Afro-Antilliaanse onderlaag,
flink scheef geslagen: gechargeerd kan gesteld worden: veel, te veel 'vic-
timization' en veel te weinig prestaties (dan wei het verkeerd waarderen
en/of presenteren van eigen prestaties - waarover hierna).
Daarenboven wordt, zeker hier op het eiland, de relatietussen 'self-esteem'
en 'prestaties' veelvuldig omgekeerd: er wordt met verve gewerkt aan de
cultivering van symbolen van eigenwaarde, en vervolgens wordt veronder-
steld dat de prestaties wei zullen komen." (Broek, maart 2002: 6)

Marcha en Verweel (Marcha 2000: 81) halen Paula aan om te stellen dat de
Antilliaanse bevolking de slavernij heeft geYnternaliseerd en dat het tot op ze-
kere hoogte onderdeel is geworden van de identiteit. Op deze wijze verklaart
Paula dat er relatief weinig verzet was tegen de slavernij en het vervolg daarop.
De blanke suprematie werd min of meer aanvaard. Dit belemmerde ook de
identificatie van de niet-blanke met zichzelf. Met als gevolg dat de niet-blanke
weinig initiatief neemt. Men past zich aan aan de normen en waarden van de
kolonisten, maar deze worden niet als de eigen normen en waarden ervaren. Er
wordt door sommigen gesproken van 'mimesis'. Deze zaken spelen nog steeds
door in de huidige samenleving.

Verder melden Marcha en Verweel de 7ive and /et /ive'-mentaliteit van de Antil-
liaan. Ook maken ze melding van het feit dat de Nederlander een schuldcultuur
heeft en de Antilliaan een schaamtecultuur. Deze schaamtecultuur is een bar-
ritare. Men is bang om af te gaan en neemt daardoor geen initiatief.
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Een beknopt overzicht van de mythen en waarden in organisaties op Cura ao
ziet er als volgt uit.
De kernoverheid onderscheidt zich door patronage. De Afro-Curagaoanaar is
sterk vertegenwoordigd en Papiamentu is de overheersende taal.
De semi-overheid kentelementen van patronage. De Afro-Cura aoenaar isgoed
vertegenwoordigd en het Papiamentu is de primaire taal.
Op de lokale markt gerichte bedrijven zijn voorstander van protectionisme. Ook
hier is sprake van patronage: de eigenaar drukt zijn stempel op de organisatie.
De internationaal concurrerende organisaties laten zich primair leiden door de
'bottom line' d\e bewaakt wordt door de hoofdkantoren in de westerse lan-
den.

6.7.1.3  Riten en rituelen

Het opleiden van managers en professionals is een belangrijk issue. Vanwege
de kleine schaal van het eiland zijn de mogelijkheden voor hoger onderwijs
op het eiland beperkt en dat ondanks het vijfentwintigjarig bestaan van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen en de aanwezigheid van instellingen
voor beroepsonderwijs. Men is dus genoodzaakt het eiland te verlaten voor
een hogere opleiding, ook al omdat een studie in het buitenland (met name
Nederland) hoger aangeschreven staat dan een lokaal genoten opleiding. Het
gevolg is dat men op relatief jonge leeftijd het eiland en de familie verlaat
en een belangrijke ontwikkelingsfase (de adolescentie) zonder begeleiding van
o.a. ouders (de moeder) moet afronden. In Nederland blijkt de beheersing van
het Nederlands een probleem. Dit isoleert de Antilliaan en maakt het zeer ver-
leidelijk om zich terug te trekken in de eigen groep. De laatste jaren hebben
ontwikkelingen op ICT-gebied (beschikbaarheid en prijs) geleid tot het ontstaan
van een virtuele Cura aose gemeenschap in Nederland die continu in contact
is met Cura ao. Dit contact wordt tevens versterkt door de steeds dalende prijs
van de vliegtarieven.
De periode in het buitenland is van groot belang voor de ontwikkeling van de
betrokken persoon. In deze periode worden sociale netwerken gevormd die de
rest van de carriere een rol zullen spelen. Ook is het belangrijk omdat in deze
fase het karakter verder wordt ontwikkeld. Professionals worden opgeleid in
een 'vreemde' samenleving aan de hand van theorieen die geldig zijn in het
rijke Westen. Bij terugkomst op het eiland hebben ze een persoonlijkheid, een
'body of know/edge' en een ambitieniveau ontwikkeld die niet passen bij de
(kleinschalige) realiteit van de eilanden. Men is zich hiervan onvoldoende be-
wust en tracht de werkelijkheid te veranderen, zodat deze overeenstemt met
de theorie (Schafrat e.a., 1993: 27).

Binnen dit systeem is de persoonlijke reputatie van wezenlijk belang, zowel bin-
nen het netwerk als daarbuiten. Daarom zijn 'character assassination'en 'image
building' belangrijke tactieken om de machtsverhoudingen binnen en tussen
netwerken te bernvloeden. In de kleine samenleving spelen hierbij de media
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(paragraaf 8.1.1.6) en de toegang tot de media een doorslaggevende rol.
In deze context dient ook de (uiterlijke) presentatie: kleding, schoeisel, haar-
dracht etc. vermeld te worden. Er wordt meer aandacht besteed aan de uiter-
lijke presentatie dan aan de inhoud. Wat de kleding betreft is het Westen de
norm, ondanks het tropische klimaat.

Op de arbeidsmarkt constateert men het volgende: vele bedrijven die niet op
de internationale concurrerende markt opereren, waartoe ook de semi-over-
heid behoort, nemen personen uit hun sociale netwerk in dienst. Een persoon
in dienst nemen is meer dan het inhuren van een arbeidskracht. Dit wordt het
best ge'illustreerd bij het ontslaan van mensen. lemand is na ontslag niet alleen
een baan, maar is ook de bescherming van het netwerk kwijt, en staat er alleen
voor. Dit is zeer pijnlijk voor de betreffende persoon. Het hebben van een baan
is in een maatschappij met een gebrekkig sociaal stelsel namelijk onderdeel van
een strategie om te overleven: men wordt gerespecteerd. Marcha en Verweel
stellen dat de Antilliaan, in tegenstelling tot de Nederlander, werkt om te leven
en niet andersom.
Op lokaal niveau is er nooit goede marktwerking geweest. De marktwerking
wordt sterk bepaald door sociale netwerken. Het gevolg is dat prijs, kwaliteit,
dienstverlening en productiviteit vergeleken met internationaal concurrerende
organisaties achterblijven. Er is geen incentive voor dit soort organisaties om
prestaties te verbeteren. Ze zijn zich doorgaans niet bewust van internationale
ontwikkelingen, totdat deze onontkoombaar zijn. Aan de andere kant is het zo

dat ze weI in staat zijn om te improviseren als ze onder druk staan.

Thans volgt een opsomming van aspecten van organisaties op Cura ao.
•  Binnen de kernoverheid bestaat het patronagesysteem.
• Internationaal concurrerende organisaties zijn eurocentrisch.
• De semi-overheid is een hybride van patronage en private sector. Met

name de uiterlijke schijn van het bedrijfsleven is overgenomen, maar in
feite gaan politieke en commerciale netwerken transacties met elkaar
aan.

• Op de lokale markt gerichte bedrijven kenmerken zich ook door een
variant van patronage. Ook hier functioneren politieke en commerciale
netwerken.

6.7.1.4   Organisatieverandering

In een kleinschalige, relatief geTsoleerde eilandgemeenschap is er geen onder-
scheid tussen een micro-, meso- of macrogebeurtenis. Alles wordt onder een
vergrootglas geplaatst. Alle veranderingen zijn grote veranderingen die ieder-
een raken. ledereen  is dus een 'stakeho/der'. Het gevolg is een '/ow trust society'
waarin iedereen elkaar wantrouwt, waardoor veel onderlinge spanningen be-
staan. Om deze spanningen te beheersen zoekt men bescherming bij anderen,
met name bij degenen die macht hebben (de 'heren' of 'patronen') en zo ont-
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staan sociale netwerken. De netwerken spelen een belangrijke rol bij het aan-
gaan van transaaies. Transacties binnen een netwerk verlopen makkelijker dan
transacties tussen leden van verschillende netwerken. Met andere woorden: er
wordt veel tijd gestoken in het erachter komen bij welk netwerk iemand hoort.
Oftewel, men plaatst mensen in hokjes.

Bij veranderingsprocessen wordt veel tijd besteed aan de voorbereidingsfase.
Dit is het gevolg van het feit dat er weinig gegevens (cijfers) zijn en het feit
dat het ontwikkelen van een visie niet de sterkste kant is van het management.
Maar het is ook een strategie om de verandering uitte stellen. Daarom valt men
terug op consultants. De consultancy-markt functioneert op bijzondere wijze.
Sociale netwerken bepalen de keuze van de consultant37. Het management zal
die consultant in de arm nemen die geen bedreiging vormt voor de positie van
het management. Er is een grote angst voor verandering, daarom worden ver-
anderingen vaak na de ontwerpfase niet ge¥mplementeerd. In gevallen waar
veranderingen worden doorgevoerd, gaat het om oppervlakkige veranderin-
gen waarbij de echte belangen niet in het gedrang komen, zoals bijvoorbeeld:
de introduaie van een nieuwe huisstijl. Steeds meer theorieen inzake veran-
deringsmanagement ('c/lange managementl worden geintroduceerd met een
beperkt succes. Dit vanwege het feit dat modellen uit de Verenigde Staten en
Nederland worden toegepast door lokale, in het buitenland opgeleide, consul-
tants en door buitenlandse consultants.

In een kleine samenleving is organisatieverandering voor een significante groep
van de samenleving een persoonlijke verandering. Dit gaat altijd gepaard met
angst voor het verlies van de baan en andere schijnzekerheden (Marcha & Ver-
weel, 2003; Marcha, 2003). Zij spreken zelfs van de cultuur van de angst en
daaraan gekoppeld de cultuur van het zwijgen (Marcha, 2003: 11-17). De baan
vormt onderdeel van een overlevingsstrategie in een arbeidsmarkt die werkt
volgens de principes van het sociale netwerk. Een baan verliezen, betekent het
netwerk mobiliseren en indien nodig overgaan tot een ander netwerk of het
eiland verlaten, meestal voor een baan of uitkering in Nederland. Het hebben
van vaardigheden is niet de eerste zorg van een persoon die zijn baan dreigt te
verliezen, maar het verliezen van contacten binnen het netwerk. Daarom zijn
reacties tegen veranderingen heftig en emotioneel. In tijden van economische
recessie leven de mensen in een constante staat van onzekerheid, ontkenning
en frustratie. Wanneer er veranderingen doorgevoerd worden, wordt vaak in
een te vroeg stadium informatie verstrekt, als er op veel vragen nog geen ant-
woord is. Hierdoor ontstaat een publiek debat dat weerstand mobiliseert, waar-
door veranderingen vaak stopgezet worden. Dit is het gevolg van het feit dat
men het sociale netwerk gaat mobiliseren om het eigenbelang c.q. de eigen
positie te beschermen.

37 Boogers en van Hout (2002) stellen dat dit ook het geval is in Nederland. Desondanks moet men oog houden
voor de Curagaose variant.
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Doorgaans wordt het veranderingsproces stopgezet om de maatschappelijke
discussie te voeren waarna genomen beslissingen teruggedraaid worden, in
plaats dat de discussie gevoerd wordt terwijl men implementeert. Het proces
is dermate stressvol dat het regelmatig leidt tot (auto)destructief gedrag. Dit
is het gevolg van het implementeren van veranderingen conform bijvoorbeeld
het Nederlandse poldermodel dat onder andere een relatief hoog opgeleide
bevolking veronderstelt met een overlegcultuur, maar ook een goed sociaal
stelsel. Met andere woorden, men houdt onvoldoende rekening met bijvoor-
beeld het multiculturele aspect van de samenleving waarin het per definitie
veel tijd vergt om een consensus te bereiken. Het plannen van verandering is
dus moeilijk. Er zijn geen consequenties voor het niet halen van afgesproken re-
sultaten van veranderingsprocessen. Het gevolg is dat er relatief weinig succes-
verhalen over verandering zijn te melden die als voorbeeld kunnen dienen. De
grote reorganisaties worden (te) weinig besproken om er lering uit te kunnen
trekken. Enkele voorbeelden zijn de reorganisaties van het dok (CDM), de lucht-
vaartmaatschappij DCA (ALM) en de afstoting door de overheid (bijvoorbeeld
de Semako-dienst). Deze reorganisaties worden als negatieve gebeurtenissen
beschouwd en worden daarom doodgezwegen.

6.8 Herwaardering
De sociale wetenschappen op Cura ao hebben tot op heden een onvoldoende
positieve schets weergegeven van de Cura aose samenleving en met name van
het niet blanke segment (Marcha, 2000: 41; Marcha, 2003; Allen e.a., 2003). Veel
positieve aspecten zouden belicht kunnen worden en veel aspecten hadden po-
sitievere verklaringen kunnen krijgen. De publicatie "Emancipatie & Acceptatie;
Cura ao en Curacadenaars" van Allen e.a. (2003) is in dit licht bezien meer dan
welkom.

Zo wordt bijvoorbeeld de multiculturaliteit en de daarmee samenhangende
meertaligheid als vanzelfsprekend ervaren. Ook de creativiteit en het improvi-
satievermogen van het individu en zijn netwerk om te (over)leven zijn bewon-
derenswaardig. Een klein voorbeeld is de mogelijkheid om (mobiele) telefoon
en utiliteiten (water en elektriciteit) vooruit te betalen, als antwoord op het
budgetteringsprobleem en het gangbare (wan)betaalgedrag ten gevolge van
het lage onregelmatige inkomen. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van
de 'bon', het lokale systeem van kopen op krediet, vaak noodzakelijk vanwege
het gebrek aan voldoende regelmatig inkomen. De 'sam', het systeem van ge-
zamenlijk sparen binnen een vaste groep. Het in de vrije tijd op eigen kracht
met inzet van familie en vrienden (het sociaal netwerk) bouwen van de eigen
woning, omdat men niet in aanmerking komt voor een hypothecaire lening.
Zelfs de 'bo/ita-hande/' als overlevingsstrategie tijdens de crisis die vanaf de
jaren tachtig heerst, kan positief uitgelegd worden.
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Marcha (2000: 42) stelt terecht dat Curagao al een paar eeuwen globaliseert en

dat Cura ao een testcase kan zijn voor de rest van de wereld hoe een multicul-
turele samenleving kan functioneren.

"Curagao is more modern than the Netherlands or Russia, to name a few.
Yes, Cura ao is even postmodern. Cura ao skipped right over the modern
stage.." (Marcha, 2000)

De CuraQaotbnaar heeft veel aanleg voor de 'swingende' dans en zang en voor
de ('baseball'-)sport. (Van der Wai, 2003) Een groot deel van de Nederlandse
honkbalselectie bestaat uit Antillianen en een andere groep draait mee op het
hoogste niveau in de Verenigde Staten (Marcha, 2000: 61). Dit wordt niet vol-
doende op waarde geschat en wordt derhalve niet belicht. Aan dit rijtje kun-
nen ook de prestaties van wetenschappers op uiteenlopende gebieden worden
toegevoegd.

Uit het feit dat de samenleving gesegmenteerd is, mag men niet concluderen
dat het racisme zich op dezelfde manier manifesteert als in bijvoorbeeld Ne-
derland. Op Cura ao mag iedereen zijn eigen cultuur behouden en is men niet
verplicht zich aan te passen aan een gemeenschappelijke cultuur. Slechts de
beheersing van het Papiamentu wordt (op termijn) als eis gesteld aan de 'bui-
tenlander' die hier voor langere tijd woonachtig is.
Crossculturele contacten in bedrijfsorganisaties brengen vaak conflicten met
zich mee (Fung, 1995). Dit geldt ook voor samenlevingen als geheel. Het heeft
te maken met verschil in referentiekader en is met name het geval als leden van
een bepaalde culturele groep er gewoonlijk vanuit gaan dat hun manier om
dingen te doen superieur is aan die van anderen. Dit superioriteitsdenken komt
op Cura ao relatief gezien steeds minder vaak voor.

Het zijn met name buitenlanders, doorgaans geen Nederlanders, die hun be-
wondering uitspreken voor deze positieve aspecten van onze samenleving. De
Nederlander ziet de Antilliaan als probleem, hetzij drugs- of bestuurlijk gerela-
teerd. In de Nederlandse geschiedenisboeken worden de Nederlandse Antillen
en Curagao, evenals de slavenhandel, niet of nauwelijks vermeld. Zie bijvoor-
beeld: "Geschiedenis van Nederland" van Christophe de Voogd (2002). Detijd is
aangebroken dat de sociale wetenschappen meer oog hebben voor de rijkdom
van deze samenleving die op bepaalde terreinen resultaten van wereldniveau
oplevert.

6.9  Samenvatting en conclusies

Er bestaat min of meer een consensus inzake de tijdslijn van de ontwikkeling
van CuraQao. Met name valt op dat de slavernij, de olie-industrie, het algemeen
kiesrecht en de economische crisis van de jaren tachtig van de twintigste eeuw
een duidelijke stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van Curagao.
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Cura ao was een agrarische en mercantilistische samenleving die vanaf 1917
met de komst van de Shell snel is veranderd. Er ontstond een scheiding tussen
werknemer en productiemiddelen, waardoor ambachten verdwenen en het in-
dividu door werkloosheid werd gefrustreerd. Dit laatste gebeurde echter niet
aan het begin van de twintigste eeuw, zoals in het Westen, maar pas in de jaren
zestig, wanneer de Shell gaat rationaliseren en de zwarte werknemer wordt
uitgesloten van de samenleving door (dreigende) werkloosheid. Dit was een
van de aanleidingen tot de gebeurtenissen van 30 mei 1969 en tot het ingrijpen
van de overheid in de industriele samenleving met als intentie het bieden van
een betere plaats in de samenleving voor het (zwarte) individu. Dit blijkt rond
1986 met de crisis in de overheidsfinancian te zijn mislukt.

Terwijl het Westen aan het begin van de vorige eeuw in crisis was, kende Cu-
ragao een steeds stijgende lijn, met als hoogtepunt de periode van de Tweede
Wereldoorlog. De klap kwam voor CuraQao na de jaren vijftig door de rationa-
lisatie van Shell. Deze klap werd door het succes van de 'offshore' en het toe-
risme uitgesteld tot de jaren tachtig.

In de zeventiende eeuw ontstaat een gesegmenteerde samenleving. Er ontstaat
een elite, samengesteld uit blanke protestanten en sefardische joden. Daaron-
der ontstaat een segment bestaande uit vrije negers, kleurlingen en arme blan-
ken. Helemaal onderaan staan de slaven. Deze segmenten werden bij elkaar
gehouden door de gemeenschappelijke taal: Papiamentu.

De modernisering heeft tot gevolg een explosieve bevolkingsgroei door immi-
gratie. Dit leidde tot reacties bij de bevolking die zich ging afzetten tegen alles
wat van buiten kwam. De nieuwe groeperingen werden ingepast in de geseg-
menteerde structuur. De Nederlander werd weliswaar ingedeeld bij de elite,
maar dat ging gepaard met een anti-Nederlandse stemming (Schrils 1990).
Cura ao is sinds de komst van de Shell altijd bijgebleven met technologische
ontwikkelingen. Na 1950 en vooral na 1969 bemoeiden de overheden zich
diepgaand met de economische ontwikkeling. Door onderwijs verdween min
of meer het analfabetisme (3,6% in 2001 op Cura ao38) en door onder andere
verbetering van de gezondheidszorg groeide de bevolking snel. Het patronage-
stelsel leidde ertoe dat het beleid ad hoc en weinig doordacht was. Wanneer de
modernisering inzet, gaat het lagere segment de bestaande maatschappelijke
verhoudingen steeds meerter discussie stellen en zien de segmenten daarboven
hun positie ondermijnd. Dit kwam tot een voorlopig hoogtepunt tijdens de ge-
beurtenissen van 30 mei 1969.
De modernisering had ook de afbrokkeling van de positie van de Rooms-Ka-
tholieke kerk, die de maatschappelijke verhoudingen na de afschaffing van de
slavernij mede in stand hield, tot gevolg.

38 Modus jaargang 5, nummer 1, juli 2003
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Op basis van Witteveen, Gibbes, Schrils e.a. wordt geconcludeerd dat de Cura-
gaose samenleving altijd een piramidale samenleving is geweest die maar heel
kort de eigen ontwikkeling heeft kunnen bepalen. Gesteld kan worden dat ook
op Cura ao de industrie aan het begin van de twintigste eeuw een scheiding
brengt tussen werknemer en productiemiddelen. Met andere woorden, de
agrarische en mercantilistische samenleving heeft plaats moeten maken voor
de industrialisatie en daarna de postindustriale fase.
Verder is opvallend dat Rupert (1999: 76) lokale handelsnetwerken vermeldt
van groepen die onderling handelen in de periode 1863-1915. Dit met name in
de lagere strata van de gesegmenteerde samenleving. Waarschijnlijk is dit wat
Witteveen aanduidt met de 'eigen' ontwikkeling.

Er bestaan twee typen organisaties: overheidsorganisaties en de private sector.
Binnen de categorie overheidsorganisaties worden twee subcategoriean onder-
kend: kernoverheid en semi-overheid. Binnen de private sector valt onderscheid
te maken tussen organisaties die uitsluitend op de lokale markt zijn gericht en
organisaties die internationaal concurreren.
Historisch werden organisaties van enige betekenis gemanaged door blanken,
joden of buitenlanders, met name Nederlanders. Na de jaren zeventig kwam
hierin als gevolg van sociale spanningen en onrusten ogenschijnlijk verande-
ring. Dit is deels toe te schrijven aan de geest van de jaren zestig die uit Europa
en de Verenigde Staten overwaaide. Het heeft geleid tot het zogenaamde An-
tillianiseringsbeleid: (gekleurde) Antillianen kregen voorrang bij benoemingen
in topfuncties.

De conclusie is dat oppervlakkig gezien de veranderingen op de Nederlandse
Antillen en CuraQao lijken op die van het Westen. Maar bij nadere beschouwing
werden de ontwikkelingen opgelegd door het Westen, tegen de aard van de

eigen ontwikkeling in. Om Cura ao en de Nederlandse Antillen verder te ont-
wikkelen dient aansluiting gezocht te worden bij de eigen ontwikkeling.

Het bovenstaande leidt tot de volgende conclusie: de ontwikkeling van Cura-
gao is het gevolg van de ontwikkelingen in het Westen, met name Europa en
in het bijzonder Nederland. Met andere woorden, het zijn westerse krachten
die CuraQao en de Nederlandse Antillen vorm hebben gegeven en weI op zo'n
wijze dat de ontwikkelingen hier ondergeschikt zijn gemaakt aan de ontwik-
kelingen daar, en dat dit nooit is veranderd. De conclusie moet dan ook zijn dat
het op Cura ao toepassen van buitenlandse 'management too/s', 'change ma-
nagement'-modellen, wervings- en selectiemethoden etc. alleen met de nodige
aanpassing kan geschieden. Dit geldt dus ook voor wat betreft de inrichting van
het openbaar bestuur en van de verzelfstandigde organisaties.
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Hoe hebben het beleid, de politiek en de wetenschap zich ontwikkeld en wat
is de invloed van deze ontwikkelingen op het feitelijk verloop van de verzelf-
standiging op de Nederlandse Antillen en Cura ao? Verzelfstandiging is geen
Antilliaanse vinding, maar een internationaal gangbaar fenomeen dat in het
midden van de jaren tachtig is komen aanwaaien (zie hoofdstuk 2). Het con-
cept ontstaat in Groot Brittannia, waait over naar de Verenigde Staten, verovert
daarna het Europese continent en van daaruit de hele wereld. Dit onder het la-
bel 'privatization' (Wiardi Beckman Stichting, 2002: 39; Sylvester, 1999; Devroe,
2000; Hertz, 2003; Ramanadham, 1989).

Dit hoofdstuk is de inleiding van het empirische deel 111 van dit proefschrift.
Het is een verhaal dat de ontwikkelingen in de vier gebieden chronologisch op
een rij zet. Deze gebieden zijn:

• Beleid
• Partijpolitieke ontwikkelingen
• Wetenschappelijke ontwikkelingen
• Feitelijke ontwikkelingen

7.1  Beleid ten aanzien van verzelfstandiging

'The big bang' van de Antilliaanse overheid vindt plaats op 3 maart 1951 wan-
neer de Eilandenregeling Nederlandse Antillen tot stand komt. Hierdoor wor-
den landstaken geleidelijk overgedragen aan de eilandgebieden. Tot  eind ja-
ren zestig kennen de overheden van de Nederlandse Antillen en Curagao alleen
maar afdelingen, diensten en bedrijven, maar er ontstond onvrede over de lage
efficientie van de bedrijven. Met name het lage tempo van besluitvorming als
gevolg van de bureaucratische procedures was een knelpunt. Ook was financie-
ring op de kapitaalmarkt niet mogelijk vanwege het ontbreken van een aparte
rechtspersoonlijkheid. Hierdoor konden de bedrijven de technologische ont-
wikkelingen niet bijhouden. Met veel kunst- en vliegwerk hield het personeel
de bedrijven draaiende, maar de motivatie ging steeds verder achteruit. Daar
kwam bij dat de salarisstructuur vergeleken met de private sector niet aantrek-
kelijk was, met als gevolg dat het moeilijk was gekwalificeerd personeel aan
te trekken en te behouden (Kook, 1993). Bovendien was het personeelsbeheer
gecentraliseerd binnen het ambtelijk apparaat, waardoor de leidinggevenden
niet tijdig en adequaat konden reageren, en bemoeide de politiek zich met
het personeelsbeheer. Dit leidde in 1973 tot de benoeming van een commissie
met als opdracht het oprichten van de eerste N.V. van de overheid: KAE N.V.,
met als taak de productie van water en elektriciteit. Deze eerste overheids-NV
werd opgericht op 23 september 1975. Daarna volgde Curinde N.V. (1977), met
als taak de exploitatie van industrieterreinen, en Setel N.V. (1978), belast met
telecommunicatie.
Begin tachtiger jaren tekent zich een situatie af van sterk afnemende overheids-
inkomsten met daartegenover grote overheidsuitgaven. Voor een belangrijk
deel zijn deze uitgaven personeelsuitgaven. Deze veranderingen in de omge-
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ving van het openbaar bestuur op de Nederlandse Antillen en Curagao zijn het
gevolg van een aantal internationale omstandigheden: het opzeggen van het
belastingsverdrag door de Verenigde Staten met als gevolg een sterke terug-
val in de 'offshore'-industrie en de daaraan verbonden overheidsinkomsten; de
devaluatie van de Venezolaanse bolivar, die heeft geleid tot het nagenoeg ver-
dwijnen van het kooptoerisme uit Venezuela; het vertrek van de Shell; de reces-
sie in de scheepvaartindustrie met consequenties voor de CDM. Alle bovenge-
noemde sectoren zijn economische peilers die deviezen genereren (Berenschot,
1986; Schuld of Toekomst, 1996; Tromp, 2001). Bovendien waren er enkele in-
terne schokken waaronder orkanen en de gelijktrekking van het salaris van de
vrouwelijke ambtenaren.
Vanaf dat moment gaan elkaar opvolgende regeringen een tweesporenbeleid
voeren: uitgaven verlagen en inkomsten verhogen. Een essentieel element van
dit beleid is het verzelfstandigen van overheidstaken, oftewel organisatieon-
derdelen.

7.1.1  Ekilibrio & Adelanto (1986)

In 1986 bracht het Nederlandse adviesbureau Berenschot het rapport "Eki/ibrio
& Ade/anto" uit. Dit geschiedde in opdracht van zowel het Land als van het
Eilandgebied Cura ao, die na introductie van het bureau door de Nederlandse
minister De Koning het bureau contracteerden. In de stuurgroep hadden zitting
de minister-president, de minister van Financien, de minister van Binnenlandse
Zaken, de gedeputeerde van Financian en de gedeputeerde van Algemene Za-
ken. De doelstelling van het traject was het realiseren van een begrotingseven-
wicht en het scheppen van condities voor economische groei.

Het "Eki/ibrio"-deel richt  zich  op het bewerkstelligen  van een begrotingseven-
wicht. De maatregelen werden gecategoriseerd in 'rooien' en 'snoeien'. Onder
'rooien' vielen de maatregelen: verzelfstandigen, afstoten en stoppen. 'Snoei-
en' had met name betrekking op efficiantiemaatregelen. Onder deze noemer
werden de clustering van meerdere organisaties en het zogenaamde 'Volume-
beleid' (het reduceren van het volume van personeelskosten met 20% over de
gehele linie) geplaatst.
Tweeantwintig organisatieonderdelen, van het land en het eiland gezamen-
lijk, werden bekeken op verzelfstandigingsmogelijkheden. Uiteindelijk werden
slechts acht mogelijke verzelfstandigingen als maatregel voorgesteld.
Behalve de introductie van het concept verzelfstandiging was het aantal con-
crete voorstellen voor verzelfstandigingsprojecten relatief beperkt. Niet alleen
het aantal projecten, maar ook de semi-overheid was beperkt.
Joubert (1986) stelde een (niet-volledige) lijst op van zesentwintig overheids-
deelnemingen van het Land en van het Eilandgebied CuraQao gezamenlijk, in-
clusief zes nu inmiddels geprivatiseerde hotels.
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Het "Ade/anto"-deel, dat zich richtte op de herstructurering van de Antilliaanse
economie, kwam minder goed uit de verf en is ook minder bekend. De doelstel-
ling was het scheppen van 10.000 arbeidsplaatsen in zes jaar. De uitgangspun-
ten waren: het reduceren van het overheidsbeslag op het economisch gebeu-
ren; het verbeteren van de internationale concurrentiepositie; het vergroten
van de exportgerichtheid. Desondanks is het niet zonder verdiensten: het heeft
de koppeling tussen begrotingsevenwicht en economische ontwikkeling c.q.
herstructurering gemaakt.

Dit rapport ("Ekilibrio & Adelantol is de 'oerknal' (te vergelijken met de knal
van 1951)die leiddetotde fragmentatie van hetopenbaarbestuuropde Neder-
landse Antillen en Cura ao. De oorspronkelijke "Eki/ibrio & Ade/anto"-beleids-
lijn kwam tot een eind bij een poging het Vo/umebe/eid te implementeren. De
coalitie durfde deze impopulaire maatregel niet te nemen. Dit beleid vormde
onderdeel van het zogenaamde rooien. Het hield in dat over de hele linie 20%
van de ambtenaren moest afvloeien (de zogenaamde kaasschaafmethode). Het
Vo/umebe/eid werd door het volgende kabinet vervangen door wat later de
eerste vrijwillig afvloelingsronde39 zou blijken te zijn.

De oogst van bovengenoemd beleid was pover voor wat betreft daadwerkelijke
implementatie van verzelfstandiging. WeI moet de sluiting van de Semako (de
onderhoudsploeg van het Eilandgebied Curagao) vermeld worden, waardoor
het apparaat in 66n keer werd afgeslankt met 680 werknemers, die werden
afgevloeid met wachtgeld of een lumpsum. Dit was de eerste afvloeiing van
overheidspersoneel en deze was zeer traumatisch voor alle 'stakeho/ders': de
politiek, de werknemers en de vakbonden. Het gevolg was dat het jaren heeft
geduurd (tot 1999-2000) voordat de noodzakelijk geachte afvloeiingen voort-
gezet werden.

7.1.2  Privantil (1988)

Het ingezette "Eki/ibrio & Ade/anto"-beleid werd gecontinueerd met enkele ac-
centverschuivingen.  De  naam  van het "Ade/anto"-programma werd gewijzigd
in "Progreso" en werd nu hoofdzakelijk getrokken door de minister van Han-
del, Industrie & Werkgelegenheid. Een speerpunt van het beleid is het privatise-
ringsbeleid, onder het adagium: "meer markt, minder overheid".

39 Later za| dit instrument nog een paar keer gehanteerd worden. 'Volumebeleid' en 'Vrijwillige ontslagronde'
Zijn niet hetzelfde. Het effect is anders. Bij het Volumebeleid wordt door de werkgever aangegeven wie de or-
ganisatie dient te verlaten. Normaal gesproken zijn dat de niet-productieven. Bij vrijwillig ontslag kiezen op de
eerste plaats goede werknemers voor een andere betrekking en zij die dicht tegen hun pensioen aan zitten voor
vervroegd uittreden.
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In 1988 verscheen in opdracht van de minister van Handel, Industrie & Werkge-
legenheid het rapport "Privanti/" van de hand van Prof. R Boorsma in opdracht
van ABC-advies uit Nederland (Van den Bergh, 1991: 103). In het rapport wordt
veel aandacht besteed aan het scheppen van een begrippenkader inzake priva-
tisering en wordt een lijst van ruim honderd mogelijkheden voor het verruimen
van de marktwerking op de Nederlandse Antillen voor alle eilandgebieden, met
name Curagao, gepresenteerd. Opvallend is dat "Privantil" verzelfstandiging
primair zag als een instrument van het economisch beleid en niet in het kader
van het streven naar een evenwichtige begroting.
Het rapport stuitte op grote maatschappelijke en politieke weerstand en geen
enkele van de vermelde projecten werd geTmplementeerd. Het is de verdienste
van dit rapport dat er een uniform begrippenkader is neergezet voor privatise-
ring en verzelfstandiging en dat er een verband werd gelegd tussen privatise-
ring en economische groei. De waarde van het rapport blijkt uit het volgende:
een groot deel, zo niet het grootste deel van de organisaties die in 2002 verzelf-
standigd of geprivatiseerd zijn, is reeds in "Privanti/" beschreven.

7.1.3  BON I & 11 (1989-1990)

In 1989, toen "Privanti/" nog maar net verschenen was, werd bij het Eilandge-
bied Cura ao gewerkt aan een ontwerp van een meer bedrijfsmatige inrichting
van de organisatie, het zogenaamde traject "Bedrijfsmatige Overheids  /Vota"
(BON). Dit geschiedde met ondersteuning van een adviesbureau uit Nijmegen.
Het traject bestond uit twee delen. Het eerste deel verschijnt in 1989 en handelt
over de algemene uitgangspunten van de nieuwe organisatie en deel twee be-
vat een kerntakenanalyse en de invulling van het zogenaamde 'Sectormode/'.

In tegenstelling tot het "Eki/ibrio & Ade/anto"- en het "Privanti/"-traject werd
een oplossing gezocht voor de problemen van het openbaar bestuur vanuit or-
ganisatiestandpunt. Uitgangspunten waren: vaststellen van de overheidstaken,
de zogenaamde kerntaken van de overheid, en het op afstand plaatsen van de
overige taken. Hierbij werd voortgebouwd op de resultaten van "Privanti/" en
het werk van Berenschot. Verder werd er aandacht besteed aan het inrichten
van de sturingsrelatie tussen de kernoverheid en de uitvoerders van de overige
taken en aan de inrichting van de kernoverheid. De essentie was de introductie
van het zogenaamde 'Sectormode/'. Dit laatste hield in:

-    Een logische samenstelling van de portefeuilles
-    Waar mogelijk clusteren van diensten
-    De decentralisatie van de ondersteunende taken (de zogenaamde PIOF

taken: personeel, informatie, organisatie, financien), als voorwaarde
voor het introduceren van integraal management

-    De benoeming van sectordirecteuren, die als hiiararchische laag boven
de diensthoofden integraal verantwoordelijk zouden zijn voor de
respectievelijke sectoren
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Het resultaat van het BOW-traject is dat het sectormodel daadwerkelijk werd
geintroduceerd. Hier wordt gedoeld op het vastleggen van de portefeuillever-
deling conform logische clusters. Tot deconcentratie van de PIOF-functies is het
niet gekomen, daar de introductie van sectordirecteuren een stap te ver ging
voor de politiek (die deze functie als een ondermijning zag van de funaie van
gedeputeerde) en de diensthoofden (die dit uitlegden als een degradatie). Het
voeren van wat in de kerntakendiscussie naar voren kwam is achterwege geble-
ven c.q. er zijn niet noemenswaardig veel organisaties verzelfstandigd. WeI is
er een aantal processen ingezet die jaren later vaste vorm zouden krijgen, zoals
de verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek en de Selikor (de reinigings-
dienst).

De verdienste van het BON-traject is dat er voor het eerst een volledig organisa-
tiebeleid van het Elandgebied Cura ao was ontwikkeld, dat rekening hield met
de interne processen, het aansturen van de semi-overheid en de rol die de over-
heid in de economie dient te vervullen, namelijk voorwaarden scheppend. Met
andere woorden, het BON-traject leverde de architectuur voor het openbare
bestuur van het Eilandgebied Cura ao zoals dit er anno 2002 uitziet.

7.1.4  Nieuw Beleid (1993)

H e t  p l a n   "Kiezen voor perspectief door Nieuw Beleid" werd getrokken door de
Gedeputeerde van Financien en had uitsluitend betrekking op het Eilandgebied
Cura ao. Hij werd bijgestaan door een Nederlands adviesbureau. Terugkijkend
moet gesteld worden dat "Alieuw Be/eid" een poging was om de werkelijk-
heid te ontvluchten. Hoewel volgens het rapport de doelen zowel economische
groei als het beteugelen van het financieringstekort zijn, is het laatste punt
summier uitgewerkt. In het rapport wordt niet gesproken over privatisering en
verzelfstandiging.

De verdienste van het traject is dat het een participatieve methode van beleids-
ontwikkeling introduceerde. Een methode die later bij 'Vishon KOrsou' weer
gehanteerd zou worden, maar die mede door de matige resultaten van "Nieuw
Beleid" niet is aangeslagen.

7.1.5  Reinventing Government (RIG) (1996)

In 1996 verscheen van de zogenaamde tripartiete commissie Van Lennep het
rapport: "Schu/d of Toekomst", dat de schulden van de Nederlandse Antillen
en Aruba in kaart bracht en een aantal richtlijnen voor beleid uitzette. Na een
beschrijving van de financiale en economische problemen is een 'driesporen-
beleid' voorgesteld: het herstructureren van de economie; het verkleinen van
de overheid; en het investeren in de sociale kant, met name het onderwijs. In
het kader van het verkleinen van de overheid wordt melding gemaakt van de
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uitvoering van een kerntakenanalyse en van privatisering en verzelfstandiging.
Concrete projecten worden verder niet genoemd. Het is de verdienste van de
commissie dat het derde spoor werd toegevoegd aan het tweesporenbeleid.
Verder is het een weinig concreet rapport.

In 1996 verscheen ook het "Masterp/an Reinventing Government" in opdracht
van de staatssecretaris Algemene Zaken. Hij was geinspireerd door het gelijkna-
mige boek van Osborn & Gaebler (1993) en maakte in eerste instantie gebruik
van de diensten van de 'George Washington University' uit de Verenigde Staten.
Wat het BON-traject deed voor het Eilandgebied Curagao, deed "Reinventing
Government" (RIG) voor het Land: het aanleveren van de architectuur voor de
nieuwe organisatie van het Land.

RIG werd begeleid door een Amerikaans georienteerd bureau dat een team
van lokale en Nederlandse adviseurs samenstelde. Het traject bestond uit de
volgende onderdelen: een kerntakendiscussie; een organisatieontwerp voor
de nieuwe overheid, inclusief een efficiantieonderzoek; instrumenten voor het
aansturen van de verzelfstandigde organisaties door de kernoverheid.

Een Kerntakendiscussie is het in kaart brengen van alle taken die de organisatie
op dat moment uitvoert (analyse) en het op basis van een aantal van tevoren
vastgestelde criteria (visie) bepalen welke taken niet tot de kerntaken van de
overheid behoren c.q. in aanmerking komen voor het op afstand plaatsen. De
politiek moet zich vervolgens (na een discussie) uitspreken, waarna verzelfstan-
diging/privatisering van taken kan plaatsvinden.

RIG werd geintegreerd in het Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) dat met
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd afgesproken door de regering
van de Nederlandse Antillen. De onderhandelingen met het IMF waren een
voorwaarde om in aanmerking te komen voor financidle hulp van Nederland.
En de implementatie van RIG zou een belangrijke bijdrage leveren aan de finan-
ciale doelstellingen van de overheid.

In deze periode werd de voormalige minister van Financian van Nieuw Zeeland,
Ruth Richardson, naar de Nederlandse Antillen gehaald om een 'second opi-
nion' te geven over het ontwikkelde beleid. Zij kwam tot een positief oordeel
en benadrukte dat snelle implementatie noodzakelijk was. Door haar bezoek
werden met name de prestaties van Nieuw Zeeland op het gebied van bestuur-
lijke vernieuwing bekend. Ook ontstond ersteeds meer belangstelling voor ont-
wikkelingen in Singapore en Barbados.
Ondanks het aandringen van Richardson bleef snelle implementatie achterwe-
ge. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was het feit dat het projea door
de Nederlandse minister van Antilliaanse Zaken gefaseerd werd gefinancierd.
De besluitvorming omtrent de start van iedere vervolgfase verliep uiterst moei-
zaam. Als gevolg hiervan is veel tijd verloren gegaan en weinig concreets gere-
aliseerd. Ondanks de opgeleverde architectuur, is RIG een gemiste kans.
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7.1.6  Kerntakendiscussie (1997)

De "Kemtakendiscussie" werd, in opdracht van het bestuurscollege, begeleid
door hetzelfde Amerikaans georienteerde bureau van "Reinventing Govern-
ment". Het team dat bij het Land bezig was met RIG stond in nauw contact met
het team van het eilandgebied.

Het traject kon voortbouwen op de informatie en ervaring die aanwezig waren
binnen het openbaar bestuur. Immers, tussen het BON-traject en de kerntaken-
discussie werden nog eens twee pogingen ondernomen om een kerntakendis-
cussie te voeren.

Zowel het RIG-traject als de "Kerntakendiscussie" waren zo grondig en degelijk
verricht dat ze, ook al liet (gedeeltelijke) daadwerkelijke implementatie twee
tot drie jaar op zich wachten, nog steeds bruikbaar waren. Er was een database
aangelegd met de personeelsformatie en financiiale gegevens van alle organisa-
tieonderdelen waardoor het ook toen nog mogelijk was snel een efficiantieon-
derzoek uit te voeren. Een eerdere implementatie was niet mogelijk vanwege
het gebrek aan politieke moed van met name het Bestuurscollege.

7.1.7 Vishon K6rsou (1998)

In 1998 wordt de particuliere stichting 'Vishon Karsou: deels gesubsidieerd
door het Eilandgebied Cura ao, opgericht. Het doel van de stichting is om op
participatieve wijze (begeleid door een Amerikaanse consultant) een langeter-
mijnvisie voor Curat;ao te ontwikkelen. Het streven is om in 2020 een succesvolle
samenleving te zijn. In dit kader worden de volgende beleidsvelden geldenti-
ficeerd: onderwijs; economie; kwaliteit van het leven; overheid; private sector;
infrastructuur; technologie.
Onderdeel van deze visie is een overheid die zich tot de kerntaken beperkt, de
zogenaamde kernoverheid. In dit kader wordt herhaald dat verzelfstandiging
en privatisering noodzakelijk zijn, maar ook dat de overheid versterkt dient te
worden.
Dit traject wordt hier vermeld om aan te geven dat ook buiten de overheid
steeds meer beleid wordt ontwikkeld ten aanzien van verzelfstandiging en pri-
vatisering.

7.1.8  Het Nationaal Herstelplan (1999)

Het "Nationaal Herstelplan", ook wel "Urgentieprogramma" of "Rapport van
de drie wijze mannen" genoemd, is opgesteld in opdracht van de minister-pre-
sident. Dit rapport werd vervolgens inzet van onderhandelingen met het IMF
(R. Rhmer en Schrils in Allen e.a., 2003: 31). Beide overheden (de Nederlandse
Antillen en Nederland) waren overeengekomen dat het IMF een adviserende
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rol zou vervullen. De Antillen zouden een aanpassingsprogramma opstellen en
dit laten toetsen en monitoren. Als het IMF het programma positief zou beoor-
delen, zou de Nederlandse regering de Antillen financieel ondersteunen. Het
rapport bevat weinig nieuws, maar is een verzameling van eerder uitgebrachte
adviezen. Zo kan men hier de drie sporen van Van Lennep herkennen: het her-
structureren van de economie; het verkleinen van de overheid; en het investe-
ren in de sociale kant, met name het onderwijs.
Onder de kop 'verkleinde overheid' wordt gepleit voor verzelfstandiging en pri-
vatisering en wordt een beperkt aantal voorstellen, die vaak terugreiken naar
Berenschot, herhaald.

In de laatste maanden van 1999 bracht ex-minister Ruth Richardson van Nieuw
Zeeland een tweede bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Zij stelde
vast dat er vergeleken met 1996, toen zij het RIG-programma was komen beoor-
delen, niets was veranderd. De situatie was zelfs verslechterd. Verder meldde ze
dat ook Aruba moest gaan werken aan een kleinere rol van de overheid.

Feit is dat "Het rapport van de wijze mannen" met veel enthousiasme is ont-
vangen en dat er een groot draagvlak ontstond voor integrale implementatie.
Helaas is het beleid niet conform tijdsplan en ook niet integraal uitgevoerd, met
als gevolg dat de verwachte effecten grotendeels zijn uitgebleven. Dit kwam
onder andere door verschil in interpretatie van adviezen van het rapport, wat
uiteindelijk leidde tot het einde van het kabinet Romer Il en het ontstaan van
Pourier 111.

7.1.9  Regeerprogramma Land 1999-2002

Het regeerprogramma van de Nederlandse Antillen (kabinet Pourier 111) gaat
uit van het "Urgentieprogramma" dat tot doel heeft de sociaal-economische
en financiale problemen het hoofd te bieden. Verder wordt genoemd: herstel
van de economie; scheppen van werkgelegenheid; onderwijsvernieuwing en -
herstructurering; verbetering van het ambtelijk apparaat.
In het hoofdstuk Tinancien' wordt expliciet gesproken over: efficientiebevor-
dering, verzelfstandiging, aandelenoverdracht, en privatisering. In iedere pa-
ragraaf worden heel concreet de organisatie-eenheden waar het om gaat ge-
noemd. In het hoofdstuk 'Economie' worden verzelfstandiging en privatisering
aangehaald, maar wordt het verband tussen economie en privatisering niet uit-
gelegd. In het hoofdstuk 'Verkeer en vervoer' wordt vermeld dat er een strate-
gische partner voor de Post N.V. gezocht zal worden.

Het   "Implementatieprogramma   Regeerakkoord 1999-2002" bestaat uit vijf
hoofdstukken: Overheidsfinancian en overheidsapparaat; Economie; Flanke-
rend beleid; Samenwerking tussen Land, eilandgebieden en Nederland; Mo-
nitoringsstructuur totaal implementatieplan.  In het eerste hoofdstuk komen
privatisering en verzelfstandiging aan de orde, evenals het efficianter maken
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van de kernoverheid en het verzakelijken van de relatie van de overheid met de
overheids-NV's en overheidsstichtingen. Verder worden concreet de organisa-
tieonderdelen genoemd die verzelfstandigd of geprivatiseerd zullen worden.
Wat verzelfstandiging en privatisering betreft kan gesteld worden dat het pro-
gramma hieraan ruim voldoende aandacht besteedt en dat er een significant
deel van de voorgenomen acties op deze terreinen is uitgevoerd in de betref-
fende regeringsperiode. Diverse onderdelen zijn verzelfstandigd (de Capriles
Kliniek en het ADC, het verzelfstandigde Landslaboratorium) en diverse strate-
gische partners zijn binnengehaald (met name de Canadian Post voor de Post
N.V.).

7.1.10  Nothing will be the same (1999)

"Nothing will be the same" bouwt voort op de gegevens en resultaten van de
"Kerntakendiscussie" van 1997 bij het Eilandgebied Curagao. Het kan ook niet
anders, want het is in feite de implementatie van de besluiten van de " Kernta-
kendicussie". Verder worden er efficiantiemaatregelen voorgesteld om binnen
de kernoverheid tot afslanking te komen en wordt 'e-Government' (het toepas-
sen van informatietechnologie binnen de overheid) aangekondigd. Onder deze
vlag vloeien vanaf december 1999 ongeveer 1500 ambtenaren bij het Eiland-

gebied Curagao af en wordt een aantal verzelfstandigingsprocessen ingezet. In
2000 vloeien er ongeveer 1000 ambtenaren bij het land af en worden ook daar

verzelfstandigingstrajecten gestart.

7.1.11    SUPO  (2000)

In 2000 wordt de Stichting Implementatie Privatisering (StIP) door het Eilandge-
bied Curagao opgericht, ter uitvoering van het in juni 1998 opgestelde "Po/icy

Paper Privatization on Curagao-, Privatisering heeft onder andere als doel het
versneld aflossen van de staatsschuld. Het uitgangspunt is om de opbrengsten
van de verkoop van de aandelen van Overheid-N.V.'s als volgt aan te wenden:
40% voor het aflossen van de overheidsschulden; 40% ter stimulering van de
economie; 20% voor flankerend sociaal beleid.  Ook hier is het driesporenbeleid
duidelijk herkenbaar.

40 In 2003 wordt de StIP door het nieuwe bestuurscollege (van FOL, PLKP en PNP) bedreigd met opheffing, omdat

men een andere koers wil varen.
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7.1.12  AnswerThink (2001)

In opdracht van de overheden voert het Amerikaanse adviesbureau (Ans-
werThink) een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor additionele bezui-
nigingen. Dit is een additionele eis van het IMF. Het is in feite het Volumebe-
/eid dat door Berenschot reeds was voorgesteld en ook het in "Reinventing
Government" geadviseerde efficiiantieonderzoek. Deze eis is een gevolg van
het feit dat de overheden na de afslankingen van 1999 en 2000 het aanpassings-
programma niet verder doortrokken. De voorstellen zijn niet nieuw. Zo wordt
een centrale inkoop voorgesteld, een voorstel dat reeds door Berenschot werd
gedaan in 1986.
De belangrijkste verdienste van AnswerThink is dat het aan de orde stelt dat de
overheid de verzelfstandigde organisaties, met name de overheidsstichtingen
en gesubsidieerde instellingen, niet onder controle heeft.  Dus voor het eerst
wordt duidelijk vastgesteld dat de overheid de regiefunctie niet waarmaakt.

7.1.13  Centrale Bank (1995 -2002)

De Centrale Bank verschuift vanaf 1995 steeds meer richting het overheids-
machtscentrum, waar beleid wordt voorbereid, vastgesteld, uitgevoerd en ge-
monitord. Uiting hiervan is dat de president van de bank in 1999 deel uitmaakt
va n "De drie wijze mannen" die het "Nationaal herstelplan" opstellen.
In april 2001 laat de president van de Centrale Bank zich nog zeer optimistisch
uit over de implementatie van het driesporenbeleid. Hij houdt een toespraak
met de titel "De Nederlandse Antillen op weg uit de crisis" tijdens een brain-
stormweekend over "Samenwerking binnen het Koninkr#k". In deze toespraak
laat hij zich nog positief uit over de rol van het IMF vanaf 1995 en van de Inter-
nationale Ontwikkelingsbank vanaf 1997 en spreekt hij zijn verwachtingen uit
dat de toegezegde Nederlandse hulp snel zal komen.
In december 2001 houdt de president van de bank wederom een toespraak:
"The Netherlands Antilles after six years of adjustment efforts with the IMF: A
critical  evaluation".  Bij deze gelegenheid is de president niet langer optimis-
tisch over de uitkomsten van het beleid, onder andere vanwege de rol van het
IMF en het uitblijven van de Nederlandse toegezegde hulp.
Dit illustreert dat het beleid van de Nederlandse Antillen, met name op het ge-
bied van privatisering en verzelfstandiging onder druk van het IMF, IDB (Inter-
American Development Bank) en de Nederlandse regering tot stand is gekomen
en uitgevoerd, dus minder vanuit een interne consistentie van visie en beleid
van de overheden van de Nederlandse Antillen en Curagao.

7.1.14  Nieuwe overheid (2002)

Per 1 januari 2002 is de nieuwe overheidsorganisatie bij de Centrale overheid
wettelijk van kracht. Het is een stap in de inrichting van de herstructurering van
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de kernoverheid. Wettelijk bestaat de overheid dan uit acht ministeries, zestien
kerndiensten en dertien (op papier) intern verzelfstandigde onderdelen. Het is
niet duidelijk of de overige organisatieonderdelen in de loop van de tijd extern
verzelfstandigd zullen worden. Een dergelijk traject is bij het Eilandgebied Cu-
ragao in 2000 ook gestart maar nog niet afgerond. De kerntaken zijn: beleid,
wet- en regelgeving, controle en inspectie. De overheid als voorwaardenschep-
pende regisseur.
Een tussenbalans stelt vast dat de overheden de verzelfstandigde organisaties
nog niet op afstand kunnen besturen. Dit is het gevolg van het feit dat de struc-
tuur, de cultuur en de mensen nog niet berekend zijn op deze essentiele nieuwe

taken. Maar ook bestaat de indruk dat de overheid zich onvoldoende realiseert
dat ze de verzelfstandigde organisaties moet regisseren. Uiting hiervan zijn de
diverse corruptieschandalen bij de Post N.V., Giro Bank N.V. en ADC (het voor-
malig Landslaboratorium).

7.1.15   Regeerakkoord  Landsregering  2002-2006

In het regeerakkoord van kabinet Ys dat in mei 2002 is getekend valt het vol-
gende op. In de eerste plaats wenst de regering het veranderingsproces van het
openbaar bestuur op eigen kracht voort te zetten. De rol van het IMF kan over-
genomen worden door lokale financiale instellingen. Met andere woorden, de
Antillen wensen rechtstreeks, zonder de tussenkomst van het IMF, te onder-
handelen met Nederland over steun om de financieel-economische problemen
van het land op te lossen. In de tweede plaats zal het Eilandgebied St. Maarten
de Antilliaanse constellatie verlaten. Dit zal naast staatkundige implicaties ook
organisatorische gevolgen hebben. In het akkoord wordt gesproken van ver-
gaande decentralisatie en deconcentratie.

Opvallend is dat verzelfstandiging en privatisering een minder belangrijke
plaats innemen dan voorgaande jaren. In het hoofdstuk 'Economie' wordt
weI vermeld dat er een 'Regu/atory Board' zal worden opgericht om te waken
over de prijsvorming bij verzelfstandigde en geprivatiseerde overheidsbedrij-
ven op het gebied van telecommunicatie, water- en elektriciteitsdistributie en
(lucht)havens. In het hoofdstuk 'Staatkundige Aangelegenheden en Binnen-
landse Zaken' staat vermeld dat er aandacht besteed zal worden aan de effi-

cientie van de overheidsbedrijven (waarmee overheids-NV's bedoeld worden).
De voorgenomen privatiseringen zullen zodanig worden uitgevoerd dat de ei-
landgebieden de operationele delen daarvan binnen hun grondgebied in hun
geheel overnemen.
Er ontbreekt een expliciete visie op de kernoverheid. Er wordt volstaan met
de vermelding dat er geinvesteerd zal worden in informatie- en telecommuni-
catietechnologie ten behoeve van het apparaat. Het hoofdstuk 'Onderwijs' is
een van de weinige hoofdstukken die versterking van de inspectietaak noemen,
een van de kerntaken van de overheid. Volksgezondheid' kondigt de komst
van verschillende wetten inzake de (kwaliteit) van de zorg aan. In het hoofd-
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stuk 'Verkeer en Vervoer' wordt gesproken over de verdere liberalisering van
de telecommunicatie. Om hieraan gestalte te geven zal het Bureau Telecom-
municatie & Post worden verzelfstandigd41. Het telecommunicatiebedrijf UTS
N.V. zal worden geprivatiseerd en de strategische alliantie van de Post N.V. met
Canadian Post zal worden voortgezet.
In het hoofdstuk 'Financian' wordt gesproken over privatisering en/of over-
dracht van aandelen. Met name de privatisering van het pensioenfonds APNA
wordt besproken. De afronding van processen inzake Bonaire Werf & Jachtha-
ven en het water- en elektriciteitsbedrijf Gebe op St. Maarten, en de afronding
van de privatiseringen van de luchtvaartmaatschappijen Winair en DCA worden
besproken.
Opvallend is dat in het hoofdstuk 'Financien' wordt gesproken over rapportage
van de verzelfstandigde organisaties aan de kernoverheid.
Geconcludeerd kan worden dat de invloed van het IMF in 2002 wordt beperkt.
Verder is er geen uitgesproken heldere visie op het gebied van verzelfstandi-
ging. Verzelfstandiging wordt gezien als een instrument om de financiele pro-
blemen van de overheid te lijf te gaan. Ook is er nog onvoldoende nagedacht
over de inrichting van de kernoverheid en de rapportage van de verzelfstan-
digde organisaties aan de overheid (de regie). De rapportage wordt als uiting
van de financiale relaties c.q. verantwoording en niet als link Unterface) tussen
beleid en uitvoering gezien.

In een reactie op het Regeerprogramma schrijft de Vereniging Bedrijfsleven Cu-
ra ao (VBO het volgende:

"Ten opzichte van het regeerakkoord 1999-2002 is het regeerakkoord
2002-2006 een behoorlijke achteruitgang qua opzet en commitment."
(VBC, 2002)

Behalve enkele opmerkingen over het aanpakken van de bureaucratie en de
collectieve lastendruk gaat de notitie van de VBC niet in op de rol en invulling
van de kernoverheid en ook worden er geen opmerkingen gemaakt over ver-
zelfstandiging en privatisering. De kernoverheid wordt nog steeds gezien als
hetgeen overblijft van de overheid na verzelfstandiging.

" Het Bureau Telecommunicatie was korte tijd verzelfstandigd, wat teruggedraaid werd, waarna vervolgens
wederom een verzelfstandigingsprocedure plaatsvond. Een illustratie van het gebrek aan visie van de overheid.
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7.2  Politieke ontwikkeling

Over het algemeen wordt aangenomen dat standpunten ten aanzien van de rol
van de overheid en verzelfstandiging politiek-ideologisch gekleurd zijn. Onder-
zoek wijst uit dat dit op de Nederlandse Antillen en Curagao ook het geval is
(Goede & Camelia in Cijntje, 2003).
De periode 1980 tot 2003 is onder te verdelen in vier perioden:

•   1984-1986, de periode van de christen-democraten PNP
•   1986-1988, de periode van de socialisten MAN
•   1988-1993, de tweede periode van de christen-democraten PNP
•   1993-2003, de periode van de christen-democraten PAR

De in deze paragraaf aangestipte periodes moeten echter geplaatst worden in
de politieke context zoals beschreven in paragraaf 6.4.

7.2.1  1984-1986, de periode van de christen-democraten PNP

Dit is de periode van het kabinet-Liberia-Peters I. De economische situatie is
treurig, al vanaf 1982. Deze werd dramatischer door het vertrek van de Shell.
Tegen deze achtergrond leverde het kabinet twee uitzonderlijke prestaties. In

de eerste plaats het openhouden van de raffinaderij door deze (na overname
voor een symbolisch bedrag van 66n gulden) te verhuren aan de Venezolaanse
staatsmaatschappij PDVSA; in de tweede plaats de invoering van de zogenaam-
de 'Crisisheffing' van 10%. Deze belastingverhoging was noodzakelijk om de
teruggelopen overheidsinkomsten op te vangen (Reinders, 1993).

7.2.2  1986-1988, de tweede periode van de socialisten MAN

Het kabinet-Martina IV vond datde 10% Crisisheffing geen passende maatregel
was. Deze loste de structurele problemen niet op: een te groot overheidsappa-
raat en een zwakke economie. Daarvoor in de plaats stelde men het "Eki/ibrio
& Ade/anto"-beleid. De periode stond in het teken van bezuiniging. Ook zou de
overheid zich terugtrekken uit verlieslijdende bedrijven en instellingen. Het ka-
binet struikelde over de implementatie van het Volumebeleid (Reinders, 1993).

7.2.3  1988-1993, de christen-democraten PNP

De bezuinigingen kregen beslag door vrijwillige ontslagrondes in plaats van het
Vo/umebe/eid. De overheid werd hierbij ook geholpen door de economische
conjunctuur c.q. een tijdelijke opleving, aangeduid met "bientu fresku" (frisse
wind). Toen de conjunctuur weer neerwaarts ging, bleek dat de structurele pro-
blemen nog niet waren opgelost en dat het ambtelijk apparaat was uitgehold.
Mede hierdoor ontstond een relatief grote consultancymarkt.
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7.2.4  1993-2003, de periode van de christen-democraten PAR

De slechte economische situatie en het uitblijven van concrete resultaten van
het regeringsbeleid leidden tot grote onvrede bij de burger. Deze onvrede
kwam tot uiting in het resultaat van het in 1993 gehouden referendum over
de staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen. De kiezers stemden te-
gen het door de gezamenlijke politici gesteunde voorstel van een autonome
status voor het Eilandgebied Cura ao. Deze tegenbeweging werd geleid door
een organisatie die zich daarna zou ontwikkelen tot de politieke partij PAR.
Dit leidde tot een politieke aardverschuiving die de nieuwe partij PAR aan het
roer bracht. Weldra bleek dat de omvang van de problemen van de openbare
financian ongekend groot waren. Het duurde echter tot 1999-2000 voordat de
noodzakelijke maatregelen werden genomen.

Vermeld moet worden dat het eerste bestuurscollege van PAR-signatuur de
maatregelen niet aandurfde en dat er veel druk van de kant van IMF noodzake-
lijk was om het saneringstraject af te ronden.
Ook moet opgemerkt worden dat de PAR-lijn werd onderbroken door de coa-
litie van PNP/PLKP-signatuur in 1999 (ROmer Il). Onder dit kabinet werden "De
drie wijze mannen" aangesteld. De minister-president bracht het kabinet ten
val, toen zij het vermoeden had dat de coalitiepartner het saneringsplan niet
serieus nam. Er kwam een nieuw kabinet van PAR/PNP- signatuur dat de draad
weer oppakte en in 1999 en 2000 drastische maatregelen nam om te proberen
het tij te keren.

7.3  Wetenschappelijk onderzoek
Hoewel de overheid op de Nederlandse Antillen en Cura ao al bijna twintig jaar
worstelt met de concepten verzelfstandiging en privatisering is de productie
op wetenschappelijk gebied pover. In deze paragraaf worden de belangrijkste
wetenschappelijke producten besproken.

7.3.1  Joubert (1986)

Joubert publiceert in 1986 in "Nos futuro" (een cahier van de Universiteit van
de Nederlandse Antillen), een artikel over overheidsdeelneming. Hij presen-
teert een overzicht van zesentwintig deelnemingen, inclusief de vijf hotels die
anno 2002 reeds enkele jaren zijn geprivatiseerd. Hij vermeldt dat niet naar

volledigheid is gestreefd, maar weI pretendeert hij de belangrijkste te hebben
behandeld. Van de zesentwintig zijn vierentwintig deelnemingen van het ei-
landgebied en slechts twee van het Land. Slechts drie van de vierentwintig deel-
nemingen hebben de vorm van een stichting, alle overige zijn een N.V.. Joubert
bespreekt wat de eerste golf van verzelfstandigingen genoemd kan worden.
Hij noemt vijf motieven van de lokale overheden om in ondernemingen te par-
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ticiperen (zie paragraaf 2.4.1).

Aan het eind van zijn artikel vermeldt Joubert dat overheidsdeelneming in prin-
cipe geen wenselijke zaak is. Hoewel men veel waardering had voor dit artikel,
is de invloed op het beleid beperkt gebleven, in die zin dat de overheidsdeelne-
mingen onverminderd toenamen (1991).

7.3.2  Boorsma (1986)

\n "Nos futuro" verschijnt ook van Boorsma een artikel over privatisering, waar-
in hij zich concentreert op de definities en het beschrijven van de verschillende
vormen, reikend van profijtbeginsel tot privatisering (verkoop van aandelen).
In tegenstelling tot de reeds eerder besproken beleidsnota "Privanti/" is de in-
vloed van dit artikel beperkt, hetgeen de invloed van de wetenschap op de
Nederlandse Antillen illustreert.

7.3.3  Cura ao in de praktijk (1991)

In zijn verzameling artikelen die eerder als column werden gepubliceerd, stelt
Van den Bergh:

"Op een eiland van 150.000 inwoners kunnen wij ons wereldwijd beroepen
op de meeste overheidsorganisaties per 1000 inwoners. Beleidsco6rdinatie
lijkt een onmogelijkheid op Cura ao." (Van den Bergh 1991: 26)

Diverse van zijn artikelen hebben de kernoverheid en de semi-overheid als on-
derwerp. Maar ook besteedt hij aandacht aan de particuliere sector.
De betekenis van deze publicatie is beperkt, waarschijnlijk vanwege de kleine

oplage en de geringe belangstelling voor dit soort publicaties.

7.3.4 Overheidsjuristen (1993)

In 1993 vindt een symposium voor overheidsjuristen inzake privatisering en ver-
zelfstandiging plaats (zie paragraaf 2.4). In de bundel die is verschenen naar
aanleiding van het symposium neemt Silberie in de bijlagen van zijn inleiding
een lijst van alle overheidsdiensten en verzelfstandigde onderdelen op. Na ana-
lyse ontstaat het volgende plaatje:
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SreFfielam .Oe; ifm i  
Eiland                              45                              18                               63
Land                     70                    3                     73

115                   21                    136

Tabel 7: Overzicht van verhouding tussen de kernoverheid en verzelfstandigde onderdelen  in  1993, conform
Silberie

Kortom: een grote overheid met een beperkt aantal verzelfstandigde organi-
saties.

De verdienste van dit symposium is dat het weer de aandacht heeft gevestigd
op verzelfstandiging en privatisering. Er gebeurde vervolgens weinig op weten-
schappelijk gebied.

7.3.5  Vereniging Bestuurskunde Nederlandse Antillen en Aruba
(1996)

in 1996 wordt de 'Vereniging Bestuurskunde Nederlandse Antillen en Aruba'
(VBNA) opgericht. De doelstellingen zijn: het bevorderen van bestuurskundig
onderzoek en het toepassen van bestuurskundige kennis in het openbaar be-
stuur. De vereniging begint haar activiteiten met regelmatige paneldiscussies
waaraan bestuurders, ambtenaren, sociale partners en consultants deelnemen.
In 1996 publiceert de vereniging de verzameling van gehouden inleidingen on-
der de titel: "De veranderende rol van de overheid".De rode draad iseen kleine
voorwaardenscheppende overheid die als regisseur optreedt en met name de
verzelfstandigde organisatie-eenheden aanstuurt. De vereniging heeft echter
haar doelen nog niet verwezenlijkt, ondanks haar constante activiteiten. WeI
kan gesteld worden dat het aanzien van het vak is gestegen, maar dat de toe-
passing nog altijd relatief beperkt is.

7.3.6 Andere noemenswaardigheden

in "Management van verandering" (1990) beschrijft de eerste directeur van de
in 1979 verzelfstandigde Setel N.V., ing. A. Kook, het verzelfstandigingsproces.
Het is 6un van de weinige beschikbare bronnen van het feitelijk verloop van
een dergelijk proces bij de eerste verzelfstandigingsgolf. Zo schrijft Kook dat,
hoewel de N.V. in 1979 opgericht was, de directie pas in 1981 werd benoemd
en het personeel pas in 1985-1986 in dienst trad van de N.V. Voorts merkt hij
op dat er op korte termijn niets veranderde, maar dat resultaten pas op langere
termijn mogelijk zijn.

De serviceclub Rotaract organiseert in het midden van de jaren negentig een
seminar met als onderwerp privatisering. De belangstelling blijkt laag en het
effect is niet langdurig. In het algemeen bestaat de sfeer van: er is al genoeg
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gepraat, nu moet het gewoon uitgevoerd worden.
In 1999 organiseert 6un van de grootste advocatenkantoren op de Nederlandse
Antillen een seminar over privatisering met deelname van buitenlandse spre-

kers. Dit om zich te positioneren op de adviesmarkt, nu de privatiseringsgolf
daadwerkelijk dreigt te komen. De belangstelling is nog steeds beperkt en er is
weinig nieuws onder de zon.
In 2001 wordt een seminar met als onderwerp privatisering afgelast wegens
gebrek aan belangstelling42.
Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat er in de bibliotheek van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen een aantal scripties zijn die handelen
over het fenomeen privatisering. De scripties behandelen meestal de verzelf-
standiging van een specifieke organisatie.

42 Tegen deze achtergrond is de grote belangstelling voor de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 in het
kader van dit proefschrift opvallend. Uit de evaluatie blijkt dat het onderwerp als actueel werd beschouwd en de
opzet van het programma als aantrekkelijk werd aangemerkt.
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7.4  Feitelijk verloop43

In 2002 telt men negenendertig verzelfstandigde organisaties rond de over-
heid. Hiervan zijn in het eerste deelonderzoek vijfendertig gedetailleerd in
kaart gebracht.

.

-     .  .  -    ---  --  --1  --.:-  . - - , - ,     -- -   - ---  ,- a. - -„.-'. - „ - A  19006'   - 7.....liy'...'-1.....,Fli,;.  ///// 4 #2            -     .    -1:17/At-t 'INi'llt   -  -- ---    - .
1-- ·-- _-Z-2.-Z._--i j -:Z.,·-,s  3 3:.31 .- _-  -I--I ,Eflfo .19442-_-

1975   2                2
1976   1                 1

1977   1                 1                                          DP
1978                      0

1979                     0

1980 2 2 4           MAN
1981    1                  1

1982                      0

1983                      0

1984   2               2                                       PNP
1985   2                2

1986    2                  2 Berenschot Joubert MAN
1987    1                  1

1988                     0                                         PNP
1989 0 Privantil & BON
1990                     0

1991    2                 2

1992                      0

1993                                            0 VOJ PAR
1994                      0

1995 1    1 IMF
1996 2    2 RIG VBNA
1997 0 Nothing will be the same
1998   2         2      4

1999   1                1                                       PNP
2000   4         3      7                                         PAR
2001 0 AnswerThink
2002    1          1       2

lotaal  27        8      35

Tabel 8: Verzelfstandigingen op de Nederlandse Antillen en Curagao van 1975 tot en met 2002 in de context van
beleid, wetenschappelijk onderzoek en  politiek

43 Het vaststellen van het feitelijke verloop is geen eenvoudige zaak, omdat er geen register van verzelfstandigde
organisaties wordt bijgehouden. Dat blijkt ook het geval met bijvoorbeeld Belgie, waar Devroe (2000) pleit voor
een wettelijk verplicht bij te houden lijst door de overheid.



164 Hoofdstuk 7

Indien het aantal verzelfstandigde organisaties vergeleken wordt met Silberie
(1993), kan vastgesteld worden dat het aantal verzelfstandigde organisaties
significant is toegenomen, en dat de kernoverheid minder is afgenomen. De
som van overheid en semi-overheid is gestegen (hoofdstuk 1). Tabel 8 biedt een
overzicht van hoofdstuk 6.

Door veranderingen in de economie van de Nederlandse Antillen en Cura ao
moet de overheid het beleid bijstellen. Deze bijstelling heeft lang geduurd met
name door de lange conceptualisatiefase, het bestuderen van de situatie, het
definieren van de gewenste situatie en het opstellen van een stappenplan.  De
geYmporteerde theorieen moesten eigengemaakt worden. Pas na constante
druk van buiten werd daadwerkelijk overgegaan op implementatie.

Het tempo van verzelfstandigingen neemt toe als gevolg van het verhoogde
tempo van veranderingen c.q. druk van de Nederlandse regering, het IMF en
de IDB. De verzelfstandiging wordt mode, waardoor steeds meer wordt verzelf-
standigd, ook in gevallen waarin verzelfstandiging niet strikt noodzakelijk is.

De geaccelereerde toename van verzelfstandiging kan worden verklaard door
een combinatie van twee factoren. In de eerste plaats werd de druk vanuit de
omgeving op het openbaar bestuur groot: het kon niet anders dan overgaan
tot het implementeren van de al jaren gereed liggende adviezen. Deze druk
werd niet alleen gegenereerd door de Nederlandse regering, het IMF en de IDB,
maar ook door lokale groeperingen zoals de Vereniging Bedrijfsleven Curagao
en de Kamer van Koophandel. De tweede factor in het geding is het leeref-
fect. De overheid, de adviseurs, het personeel en de vakbonden hebben van de
eerste verzelfstandigingen geleerd. Het werd steeds beter mogelijk zich een
voorstelling van zaken te maken, waardoor de tijdsspanne tussen projecten en
verzelfstandiging steeds korter werd.

Uitgaande van de tijdsperiode, waarin de verzelfstandigingen zich afspelen, is
het aannemelijk dat de Nederlandse Antillen de internationale trend volgen. In
Nederland gaat privatisering spelen in de eindfase van het laatste kabinet-Van
Agt en in het kabinet-Lubbers I (1982). Privatisering verschijnt voor het eerst op
de agenda in 1980 naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hoofd-
structuur Rijksdienst (De Ru, 1987; Waagenaar & Voskamp, 1988; Van Thiel e.a.,
1999; Wiardi Beckman Stichting, 2002).
Berenschot landt in 1986 op Cura ao. De daadwerkelijke verzelfstandigingsgolf
vangt aan in de tweede helft van de jaren negentig, twaalf jaar later, onder
druk van interne en externe factoren. Dat dit aannemelijk is, blijkt uit het feit
dat privatisering op Aruba (waar de omstandigheden tot nu toe anders waren,
namelijk een betere economie en betere openbare financien) niet zo'n vlucht
heeft genomen. Behalve de druk van interne en externe factoren speelt ook het
leereffect een rol: toen eenmaal de techniek van verzelfstandiging door advi-
seurs en bestuurders werd beheerst, werd deze steeds vaker toegepast. Dit leer-
effect heeft zich ook voorgedaan in Nederland (Waagenaar & Voskamp, 1988).
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Dat verzelfstandiging langzaam op gang kwam is niet uniek. Ook in Nederland
en Engeland was dit het geval. Tijdens Lubbers I waren de concrete resultaten
beperkt (De Ru, 1987: 14).

Verder is het opvallend dat de Nederlandse Antillen aanvankelijk net als Neder-
land (Manunza, 2001) niet verder gaan dan verzelfstandigen. Van het verkopen
van overheidseigendommen is pas vanaf 2001 met de komst van de StIP duide-
lijke sprake.
Ook in Nederland is het niet uitsluitend en primair de visie die de kabinetten
Lubbers drijft bij privatisering. In een aantal gevallen is er sprake van door om-
standigheden afgedwongen privatisering; marktomstandigheden maakten de
overheid duidelijk dat ze geen andere keuze had. Privatisering was soms zelfs
een stap om de greep van de overheid te beschermen tegen een totale over-
name van de markt (De Ru, 1987: 16). Dit is ook het geval in Belgila, waar de
privatisering in de jaren 1986 en 1987 aanvangt, met volgens Devroe (2000) een
intellectueel debat over het einde van de automatische groei van het economi-
sche overheidsinitiatief. Ook in Belgia is sprake van een uit de Angelsaksische
wereld overgewaaid discours over deregulering en privatisering. Ook in Belgia
waren de concrete resultaten in de eerste jaren pover.
Kortom: op de Nederlandse Antillen is evenals elders sprake van een geYmpor-
teerd concept. Men is slechts in beperkte mate overgegaan tot verkoop van
aandelen. En er is uiteindelijk pas onder druk begonnen aan verzelfstandiging.
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Het eerste vraagstuk met betrekking tot verzelfstandiging op de Nederlandse
Antillen en Cura ao, dat voortvloeit uit de probleemstelling heeft betrekking
op de contingency-faaoren. De fragmentatie van de overheid op de Neder-
landse Antillen en Cura ao is het gevolg van een gecombineerd effect van een
aantal interne en externe krachten. Deze zijn in de delen I en 11 van dit proef-
schrift theoretisch beschouwd. Naar aanleiding van deze beschouwing zijn de
zeven aspecten geidentificeerd, die in dit hoofdstuk worden besproken.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek (de twee
deelonderzoeken) naar onder meer deze contingency-factoren gepresenteerd
en worden de relevante aspecten van commentaar voorzien. Er wordt voort-
geborduurd op de inhoud van de delen I en 11, waarin onder andere de veran-
deringen op de Nederlandse Antillen en Curagao en het feitelijk verloop van
verzelfstandiging zijn geschetst.

8.1  De veranderde omgeving van de overheid

Het eerst geformuleerde aspect ten aanzien van de contingency-factoren (zie
4.6) is de veranderde omgeving van de overheid.

1.   De  overheid  en  de  verzelfstandigde  organisaties  veranderen
omdat hun omgeving verandert.

De laatste twintig jaar is de situatie van de overheid op de Nederlandse Antillen
en op Cura ao op de volgende terreinen veranderd: de samenleving; de econo-
mie; de technologie; de overheid en politiek.

Deze veranderingen zijn beschreven in hoofdstuk 6: "Veranderingen op de Ne-
derlandse Antillen en in het bijzonder Curagao". Het fundament dat de slaver-
nij heeft gelegd (de gesegmenteerde samenleving) heeft zich door de eeuwen
heen staande weten te houden. De komst van de Shell heeft hier geen doorslag-
gevende verandering in kunnen brengen. Dit wil niet zeggen dat wat er op dit
fundament is geplaatst niet is veranderd. Met de komst van de Shell wordt de
industritble technologie en organisatievorm opgelegd. Het is dus geen logisch
gevolg van de 'eigen' (economische) ontwikkeling. Aan het begin van de twin-
tigste eeuw, met de komst van de olieraffinaderij, is een ander arbeidsethos
geTmporteerd en opgelegd. Omdat het is opgelegd, heeft het geen aansluiting
bij de 'eigen' ontwikkeling en is het onvoldoende geinternaliseerd. Deze situ-
atie is vergelijkbaar met die van de Nederlandse taal die pas in 1936 de voertaal
in het onderwijs werd en die tot op heden 6dn van de drie officiale talen (naast
het Engels en Papiamentu) is. Men ervaart het Nederlands echter in veel geval-
len als een vreemde taal.
In de jaren tachtig zet de economische recessie door als gevolg van het vertrek
van de Shell, de devaluatie van de Venezolaanse bolivar en het opzeggen van
het belastingverdrag door de Verenigde Staten. Het gevolg is een sterke terug-
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val van de overheidsinkomsten. Deze crisis van de jaren tachtig loopt weliswaar
synchroon met de economische wereldcrisis, maar de primaire oorzaken zijn de
drie genoemde ontwikkelingen. De economische recessie creaerde de noodzaak
om de overheidsfinancian en het -apparaat grondig onder handen te nemen.

Het onvermogen van de traditionele politieke partijen om de economische
crisis die heeft ingezet in de jaren tachtig van de twintigste eeuw op te los-
sen, heeft geleid tot de opkomst van alternatieve partijen, waarvan de PAR
de grootste is, en een toenemende apathie jegens de politiek (Cijntje, 1991;
Cijntje, 2003; Schrils in Allen e.a., 2003)

De overheid was genoodzaakt de tering naar de nering te zetten. Dit werd
hoofdzakelijk nagestreefd door verzelfstandiging van overheidstaken na een
kerntakendiscussie. Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 ver-
woordde het hoofd van de afdeling Financien van het Eilandgebied Cura ao
het als volgt:

"De verzelfstandigingsgolf begon in 1986. Ik wil graag een beeld schetsen
van de verschillen tussen 1986 en nu. De situatie zoals deze er in 1986 uit-
zag was als volgt:

• Ernstige financiale tekorten
•         Te veel taken en bureaucratie
•         Te grote afhankelijkheid van de maatschappij van de overheid
• Burgers krijgen onvoldoende 'value for money'
• Weinig daadkracht voor aanpak problemen overheid
•          Meer dan 4000 ambtenaren bij het Eilandgebied CuraQao
• Weinig vertrouwen in overheid

En hierop volgend de situatie zoals die begin 2000 was:

• Drastische inkrimping overheidsapparaat
• Nieuwe aanscherping visie over domein en taken overheid
• Drastisch saneringsprogramma in uitvoering
• Nieuw momentum tot verandering
• Aantal ambtenaren ruim 1400." (Goede, 2003 a)

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is geconcludeerd dat in-
terne en externe factoren, zoals globalisering, een slecht functionerende over-
heid en de slechte staat van de overheidsfinancien, een rol hebben gespeeld.
Deze omstandigheden genereerden druk om te veranderen. Desondanks was
de druk van het IMF en Nederland van groot belang. Ex-minister-president Pou-
rier stelde dat hij deze additionele externe druk bewust mede heeft gecreaerd
om besluitvorming binnen de ministerraad af te dwingen (Goede, 2003 a).
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Kortom, zowel de kernoverheid als de verzelfstandigde organisaties verander-
den omdat hun omgeving veranderde.

8.2  Het tempo van verzelfstandigingen

Het tweede aspect met betrekking tot het vraagstuk van de contingency-fac-
toren heeft betrekking op het tempo van het verzelfstandigingsproces op de
Nederlandse Antillen en Cura ao.

2.  Het tempo van verzelfstandigingen neemt toe als gevolg van het
verhoogde tempo van de veranderingen en als gevolg van de druk uit
de omgeving.

In tabel 8 in paragraaf 7.4 wordt het resultaat van het onderzoek gepresen-
teerd. Vijfendertig verzelfstandigde organisaties (van de in totaal negenender-
tig) worden afgezet tegen het jaar waarop belangrijke beleidsnota's en weten-
schappelijke publicaties zijn verschenen. Pas in 1998 komt het verzelfstandigen
daadwerkelijk op gang. Dit is twaalf jaar nadat het concept verzelfstandiging
in 1986 door Berenschot is geintroduceerd en tien jaar nadat de projecten in de
nota "Privanti/" zijn geYdentificeerd. De politiek (en dus de samenleving) heeft
verzelfstandiging lang voor zich uitgeschoven, maar moest er uiteindelijk weI
aan beginnen onder druk van met name de Nederlandse regering en het IMR
Ter relativering wordt hier de ervaring van elders naast gelegd. In Nederland
bestond privatisering in het begin ook alleen maar uit voornemens. Het kabinet
Lubbers I (1982) had weinig concrete resultaten. De enige verdienste was de
bereidheid om in te zien dat uitvoering op afstand kan plaatsvinden. Pas in de
tweede periode waren er concrete resultaten. Hetzelfde valt waar te nemen bij
de twee kabinetten-Thatcher in Engeland (De Ru, 1987) en de Belgische situatie
(Devroe, 2000).

Privatisering (verzelfstandiging) is vaak een ingrijpend en complex proces dat
de overheid gaandeweg leert (Waagenaar & Voskamp, 1988). Er is een aantal
remmende factoren: angst om te moeten concurreren op de markt; angst voor
het verlies van de rechtspositie als ambtenaar; de onderlinge verstrengeling van
de overheid met de te verzelfstandigen of te privatiseren organisatie (Waag-
enaar & Voskamp, 1988; Schafrat e.a., 1993: 27).
Adam e.a. (1992) stellen naar aanleiding van hun onderzoek van daadwerke-
lijke privatisering dat met name de politieke onenigheid en het lage absorp-
tievermogen van de private sector belangrijke vertragende factoren zijn. In Ja-
maica zijn gevallen van verkopen van overheids-NV's die langer dan tien jaar
hebben geduurd. Dit blijkt ook het geval te zijn op de Nederlandse Antillen en
Curagao.
Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is geconcludeerd dat het
tempo van verzelfstandiging toenam als gevolg van de toenemende interne
en externe druk. Hierbij speelde de druk vanuit Nederland en van het IMF een
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belangrijke rol. Zeker in een context waar binnen de politiek geen consensus
bestaat over verzelfstandiging, de ambtenarij angstig is en de kennis van alle
stakeholders laag is (Goede, 2003 a).

Het bovenstaande toont ook aan dat besluitvorming en implementatie niet de
sterkste punten zijn van het leiderschap op de Nederlandse Antillen en CuraQao.
Verder wordt aangetoond dat ontwikkelingen door externe factoren worden
opgelegd en dat er daarbij geen rekening mee wordt gehouden of deze wei
aansluiten bij de eigen ontwikkeling van de Nederlandse Antillen en Curagao.
Adam e.a. stellen:

"...the evidence of the 19805 has shown that privatization sits uncomfort-
ably within the disbursement conditions of policy-based lending. Many
countries have embarked on programmes of privatization within the
framework of structural adjustment programmes, and the pressure to meet
these criteria has, on occasion, led to poor programme management and
inadequate preparation ..." (Adam e.a., 1992: 99)

Ter relativering, dit is niet anders dan in Nederland, Engeland en Belgie, waar
de complexiteit van het proces, angst, politieke onenigheid ook een vertragen-
de rol hebben gespeeld. Verder kan opgemerkt worden dat Nederland en Bel-
gia onder druk van Europa hebben verzelfstandigd. Belgid gaat onder externe
druk van de Europese Unie, zonder (politieke) consensus en op pragmatische
gronden over tot privatisering (Devroe, 2000).

8.3 Verzelfstandiging als mode
Het derde aspect van het vraagstuk met betrekking tot de contingency-factoren
heeft betrekking op het aspect van de verzelfstandiging op de Nederlandse
Antillen en CuraQao als modetrend.

3.  Verzelfstandiging wordt de mode, waardoor steeds meer wordt
verzelfstandigd.

Uit het feit dat er ieder jaar meer verzelfstandigde organisaties bij zijn geko-
men, blijkt dat verzelfstandiging een trend is geworden. Organisaties gaan zich
struaureren conform de trend, mede als gevolg van het feit dat wetenschap-
pelijke kennis prescriptief in plaats van descriptief gehanteerd wordt (Frissen,
1989, 1992; Obbema, 2002). Dit is niet uniek voor de Nederlandse Antillen
en Curagao. De Wiardi Beckman Stichting (2002: 9) spreekt expliciet van ver-
zelfstandiging als beleidsmode, imitatie en afwezigheid van rationaliteit. De
hoofdreden is dat men naar de 'buren' kijkt en kopieert. Gesteld kan worden
dat Nederland steeds sneller en makkelijker gaat verzelfstandigen. Daartegen
wordt gewaarschuwd door wetenschappers en mensen uit de praktijk (De Ru,
1987; Maeijer, 1997).
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Trends in organisatieontwikkeling zijn ook modetrends, stelde Henry Mintzberg
reeds in 1979 (Mintzberg, 1979). Daarvan is in het geval van verzelfstandiging
ook sprake (Kickert, 1992: 97). Hetzelfde verhaal gaat op voor de Nederlandse
Antillen en Cura ao.

Uit gesprekken met directeuren van overheids-NV's en -stichtingen blijkt dat de
verzelfstandiging van Selikor N.V. in 1996 de trend heeft ingezet (Goede, 2002).
Het succes van Selikor, met name de verworven vrijheid om investeringen te pie-
gen en de arbeidsvoorwaarden voor de directie te verbeteren, sprak de (toen
nog) hoofden van de diensten die in Privantil in aanmerking leken te komen
voor verzelfstandiging aan. Na dit succes hebben ook die diensten de sprong
gewaagd en hebben zij de verzelfstandiging van hun organisaties aangekaart
bij de politiek. In sommige gevallen is gebruik gemaakt van (elementen uit) het
stappenplan van Selikor. Bij latere verzelfstandigingen kon uit meerdere stap-
penplannen gekozen worden.

Het Eilandgebied Cura ao heeft meer diensten verzelfstandigd dan het Land.
Dit komt overeen met het vermoeden van Van de Gevel en Van Goor (1997),
dat er bij gemeenten meer wordt verzelfstandigd dan bij het Rijk. Het is ook
te verklaren: bij het Eilandgebied Cura ao zijn meer uitvoerende taken dan bij
het Land. Immers een van de hoofdtaken van het Land is wetgeving, terwijl de
eilandgebieden de voorzieningen leveren. Bij verzelfstandiging gaat het onder
meer om het scheiden van beleid en uitvoering.
Een andere mogelijke verklaring ligt in het feit dat het Land nu eenmaal te
maken heeft met de belangen van de diverse eilandgebieden c.q. moeilijke co-
alitievorming, wat de besluitvorming extra vertraagt.

Verder stellen Van de Gevel en Van Goor (1997) dat verzelfstandiging zich met
name heeft voltrokken op het gebied van Welzijn en Volksgezondheid. Dit
wordt bevestigd in deze studie. Ook op de Nederlandse Antillen en Cura ao is
dit het geval.
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1 Algemene Zaken                           0                      0                         0

2          Arbeid en Sociale Zaken               0                    0                       0

13              Educatie                                               0                            1
(12.5%)

4 Economische Zaken                       0                      0                         0

35              Financian                                              1                            2
(37.5%)

6          Justitie en Openbare Orde            0                     0                       0

7 Binnenlandse Zaken                    0                     0                       0

8                                           1                2
Ministerie van Volksgezond-                                                         3
heid en Sociale Ontwikkeling (37.5%)

9                                              1                 0
Ministerie van Verkeer &                                                                   1
Vervoer/ Telecom (12.5%)
Totaal                             3               5                 8

(n=8) (37.5%) (62.5%)
Tabel 9: Het aantal verzelfstandigde organisaties per sector/gebied op de Nederlandse Antillen anno 2002
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2
1 Algemene Zaken                                 1                    1 (8%)

12           Arbeid en Sociale Zaken                      0                   1 (4%)
83              Educatie                                                      0                       8 (32%)
6

4 Economische Zaken                             1                   5 (24%)
1

5              Financian                                                     1                        0 (8%)

6          Openbare Orde                               0                 0                       0

1
7     ROVOV                      0         1 (8%)

1
8              Telecom                                                       1                        0 (8%)

5
9          Zorg/Volksgezondheid                       1                  4 (20%)

Totaal                                 5             20
25

(n=25) (20%) (80%)

Tabel 10: Het aantal verzelfstandigde organisaties per sectorigebied op Curagao anno 2002

50% (vier van de acht) van de verzelfstandigde organisaties bij het Land be-
hoort tot de sectoren: Educatie en Vo/ksgezondheid en Socia/e Ontwikke/ing.
Bij het Eilandgebied CuraQao is 56% (veertien van de vijfentwintig) van de ver-
zelfstandigde organisaties uit de sectoren: Educatie, Arbeid en Sociale Zaken en
Volksgezondheid.

Uit het onderzoek blijkt dat er een voorkeur is voor de stichtingsvorm bij ver-
zelfstandiging. Deze vorm wordt namelijk frequenter gebruikt.

1  -v  --  -    "     .  . .,.·  -.'-   ,'F El,7, -1-,

10
N.V.                                                                                  4                                                                   6 (27.03%)

27
Stichting                              6                               21 (72.97%)

Totaal                      10                  27                  37

Tabel  11:  Het aantal N.V.'s en  stichtingen op de  Nederlandse Antillen en Curagao anno  2002
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Van de negenendertig verzelfstandigde organisaties, hebben in het totaal tien
de N.V.-vorm, zevenentwintig de stichtingsvorm en twee een "Sui Generis•,44_
vorm.

De voorkeur voor de stichtingsvorm heeft een relatie met de hoge mate waarin
verzelfstandiging in de zachte sector (Educatie, Zorgivolksgezondheid en Soci-
a/e Zaken) is toegepast. Dit is te verklaren uit het feit dat juist op deze terreinen
de overheidsbemoeienis (zowel op de Nederlandse Antillen als op Cura ao en
elders) in de loop der jaren toenam. De overheid plaatst nu deze niet-kernta-
ken op afstand. De zachte sector leent zich minder voor verzelfstandiging in de
vorm van een N.V., omdat er in principe geen sprake is van winstoogmerk.

Van Leerdam constateert voor de Rijksoverheid in Nederland dezelfde ten-
dens:

"Bij de klassieke ministeries (AZ, BuZa, Financian en Defensie) zijn de
mogelijkheden tot verzelfstandiging naar ZBO's of agentschappen zeer

beperkt. Daarentegen kunnen ministeries van VWS, EZ, en V&W nog
duidelijker groeien naar een kerndepartement (...)." (Van Leerdam
1999: 246)

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 wordt geconcludeerd dat
de modetrend zeker een factor is, maar dat met name de noodzaak en de ex-
terne druk belangrijkere factoren waren (Goede, 2003 a; Van Thiel e.a., 1999)

8.4  De overheid leert verzelfstandigen
Het leren door de overheid op de Nederlandse Antillen en Curaqao is het vierde
aspect van het vraagstuk met betrekking tot de contingency-factoren.

4.  De ervaring van de overheid met verzelfstandiging neemt toe.
waardoor het verzelfstandigen steeds sneller kan verlopen.

De ervaring met verzelfstandiging neemt toe, niet alleen van de overheden van
de Nederlandse Antillen en Curagao, maar ook van andere actoren (zoals bij-
voorbeeld vakbonden) en van de samenleving als geheel, waardoor processen
steeds sneller kunnen verlopen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere landen. Zo
heeft de verzelfstandiging van het 1Jkwezen in Nederland van 1984 tot en met
1988 geduurd (Waagenaar & Voskamp, 1988; Vos, 1993).

44 Het betreft de Universiteit van de Nederlandse Antillen en Sociale Verzekeringsbank. Deze zijn in de rest van het
onderzoek in principe buiten beschouwing gelaten.
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De lange duur valt ook vast te stellen op de Nederlandse Antillen en Cura ao.
Meer dan 45% (elf van de vierentwintig)  van de verzelfstandigingen heeft tien
jaar of langer geduurd. Het aantal verzelfstandigingen per jaar neemt toe en
de doorlooptijd van projecten wordt korter.

,  44  9'F,"iRR,,,
1                                                                                              3

2                                                  3

3                                                     2

4                                            3

5                                                     1

6                                               0

7                                                  1

8                                            0

9                                                  0

10                                       4

11                                         1

12                                       5

13                                       0

14                                       0

15                                     0

16                                     0

17                                       0

18                                       1

Totaal                                            24

Tabel 12: Frequentie van de duur van de verzelfstandingsprocessen

In totaal hebben tot en met het jaar 2002 negenendertig verzelfstandigingspro-
cessen plaatsgevonden. Van vierentwintig is bekend wanneer het eerste idee
van verzelfstandiging is ontstaan en is ook de realisatiedatum van de verzelf-
standiging bekend. Hierdoor is de duur van het verzelfstandigingsproces te be-
palen.

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 wordt geconcludeerd dat
de ervaring van de ambtelijke top inderdaad toeneemt. Maar het ontbreekt
aan betrokkenheid van de politieke en ambtelijke top, wat nog versterkt wordt
door de politieke wisselingen. De overige ambtenaren moeten intensief gein-
formeerd worden om hen te laten inzien dat de status van semi-ambtenaar ook
voordelen en uitdagingen kent.

De groei van de consultancymarkt in de diepte en de breedte heeft ook een
positieve bijdrage geleverd aan de versnelling van het tempo van verzelfstandi-
ging. Naar de consultants wordt met gemengde gevoelens gekeken. Met name
daar waar het gaatom ex-ambtenaren die in dienstzijn getreden van consultan-
cybureaus. Het verwijt aan de overheid is dat zij geen betere arbeidsvoorwaar-
den heeft kunnen bieden aan ambtenaren om op deze wijze de deskundigheid
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binnen het apparaat te houden. Aan de andere kant valt vast te stellen dat de
ambtenaar zich binnen het apparaat niet vrijmaakt om bijvoorbeeld projectma-tig aan verzelfstandigingsprojecten te werken (Goede, 2003 a)

Hoewel dit onderzoek zich primair richt op verzelfstandiging als vorm van pri-
vatisering, is ook gekeken naar privatisering in de zin van overdrachten van
aandelen aan private ondernemingen of het aangaan van strategische allian-
ties.

1987                                        1
1988                                        1
1989                                        1
1990                                        0
1991                                        3
1992                                        0
1993                                        0
1994                                        0
1995                                        0
1996                                        0
1997                                        0
1998                                        1
1999                                        0

2000                                        2
2001                                        1
2002                                        2

Totaa|                                            12

Tabel 13: Het aantal privatiseringen per jaar tussen 1987 en 2002

In totaal zijn dertien geprivatiseerde organisaties onderzocht. Van twaalf is de
start- en afrondingsdatum bekend. De privatiseringen startten in 1987. Zes pri-
vatiseringen hebben de laaste vijf jaren plaatsgevonden. Het is duidelijk dat er
een tweede privatiseringsgolf gaande is. In de periode 1987 tot en met 1991
is er een aantal van vijf hotels, die een aantal jaren eerder door de overheid
waren overgenomen, geprivatiseerd c.q. verkocht. Vanaf 2000 zijn vier organi-
saties geprivatiseerd c.q. zijn er strategische partners binnengehaald: Canadian
Post voor Post N.V., Mirant voor Aqualectra N.V., Alterra Group voor de Curinta
N.V. (de luchthaven) en de Di Stefano Group heeft het World Trade Center ge-kocht. Ook hier is er sprake van dezelfde tendens als bij verzelfstandiging: een
heel lange periode tussen de eerste studie en het moment van privatiseren.
Verder zijn diverse privatiseringen op papier gaande of afgerond. Privatisering,tijdens de zogenaamde tweede golf, is vaak gepaard gegaan met veel discussie
en gevallen van corruptie, mogelijk als gevolg van het sociale netwerk en/of het
patronagesysteem. Opgemerkt moet worden dat corruptie tijdens en na priva-
tisering ook in Europa en elders in de wereld een punt van zorg is (Manunza,
2001; Hertz, 2003).
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Aannemelijk is dat de overheid zich de techniek van het verzelfstandigen heeft
eigen gemaakt. Maar het is onwaarschijnlijk dat de gedachte achter het cre-
eren van een kernoverheid is doorgrond. Met andere woorden, de overheid
heeft een techniek leren beheersen, maar nog geen inzicht verworven in het
totaalbeeld. Anders gezegd, de overheid gaat pragmatisch en mogelijk zelfs
opportunistisch te werk.

De in het begin trage besluitvorming ten aanzien van verzelfstandiging en pri-
vatisering illustreert de trage besluitvorming van het leiderschap op de Neder-
landse Antillen en Curagao. Dit is mede het gevolg van de gesegmenteerde
samenleving die gefragmenteerd leiderschap tot gevolg heeft. Dit vertaalt zich
onder andere door in het ambtelijk apparaat dat dan weer om politieke over-
wegingen processen vertraagt. Dit is niet uniek voor de Nederlandse Antillen
en Cura ao. Adam e.a. (1992) stellen naar aanleiding van empirisch onderzoek
in zeven landen dat de resultaten tegenvallen. Zij schrijven het toe aan drie fac-
toren: politieke belangen; het gebrek aan geloofwaardigheid van de geprivati-
seerde bedrijven; en tegenstrijdige doelen van het privatiseringsbeleid. Verder
maken ze melding van het feit dat de structuur van de economie beperkingen
met zich meebrengt. Met name als er sprake is van een smalle private sector;
marktprotectie; een dominante aanwezigheid van de semi-overheid in diverse

sectoren; en een niet ontwikkelde kapitaalmarkt. Het verwijderen van deze ob-
stakels is onderdeel van het privatiseringsbeleid. De conclusies van Adam e.a.

gaan ook op voor de Nederlandse Antillen en CuraQao.

8.5  De invloed van internationale ontwikkelingen

De invloed van internationale ontwikkelingen is het vijfde aspect van het vraag-
stuk met betrekking tot de contingency-factoren en verzelfstandiging op de
Nederlandse Antillen en Curagao.

5  Buitenlandse idee in hebben een belangrijke rol gespeeld bij het
verzelfstandigingsproces, het inrichten van de verzelfstandigde
organisaties en de inrichting van de kernoverheid.

Vrijwel overal ter wereld wordt door overheden een privatiseringsbeleid ge-
voerd: Engeland, Frankrijk, Turkije, Indonesia, Verenigde Staten, Nederland en

Belgia (De Ru, 1987; Sylvester, 1999; Ramanadham, 1989; Hertz, 2003; Devroe,
2000)

Aanvankelijk richtten de Nederlandse Antillen en Cura ao zich uitsluitend op
Nederland, maar in steeds toenemende mate kwamen de Angelsaksische we-

reid (met name Nieuw Zeeland) en de Verenigde Staten in beeld. Dit gebeurde
onder invloed van Nederlandse politici en ambtenaren, maar ook door lokale
en Nederlandse consultants en later door Amerikaanse adviseurs. Ook hebben
het Internationaal Monetaire Fonds en de World Bank grote invloed gehad
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(Hertz, 2003; Parker, 2002). Dit laatste is niet uniek. Mills (in: Ramanhadham,
1989) stelt met betrekking tot privatisering in Jamaica:

"It should be observed that the government's policy was not formulated
entirely independent of external influences. The parlous conditions of the
economy in the 1970s (buffeted by dramatic oil price increases and interna
tional inflationary forces) impelled the government to seek IMF and World
Bank assistance to relieve the disastrous balance of payment situation, to
provide relief in substantial inflow of foreign exchange, and to improve
productivity and production. The ensuing Structural Adjustment Program
(1982-1987) was associated with conditionalities prescribed by these multi-
lateral agencies - including an emphasis on deregulation and privatiza
tion." (Ramanadham, 1989: 287-388)

Kortom, het verhaal van Jamaica heeft veel weg van het verhaal van de Ne-
derlandse Antillen. Internationale ontwikkelingen hebben een belangrijke rol
gespeeld. De buitenlandse bureaus en internationale instanties hebben een
doorslaggevende rol gespeeld bij de advisering van de overheid. Het privati-
seringsproces op de Nederlandse Antillen en Curagao gaat echt lopen met dekomst van het IMF. Ook in Nederland en Belgia hebben buitenlandse ideean
hun invloed gehad op verzelfstandiging. Niet alleen de invloed van de Angel-
saksen, maar ook de invloed van de Europese Gemeenschap, die liberaliseringafdwong als onderdeel van de strategie om de Europese markt te integreren,
heeft hierbij een rol gespeeld (Wiardi Beckman Stichting, 2002; Devroe, 2000)

Het volgende citaat van A. Broek is een illustratie van de houding van Neder-
land ten opzichte van de Nederlandse Antillen:

"De demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, mr. Gijs de Vries, mag met het oog op de verkiezingen zich
bewust heldhaftig en daadkrachtig hebben uitgesproken in het NRC
Hande/sb/ad van 3 mei jl., een aantal pijltjes die hij werpt, komen weI
degelijk keurig in cirkels op de schijf, maar niet in de roos - daarover
straks. De Vries weet een indrukwekkende lijst van Nederlandse prestaties
en inspanningen ten behoeve van de Antillen en Aruba op te sommen.
Nederland heeft, zo maakt hij kenbaar, de afgelopen jaren ruimhartig en
met bijna bovenmenselijke inzet puin geruimd en aan de financiele en
sociale wederopbouw van de eilanden steun verleend. De Antilliaanse en
Arubaanse politici zijn echter nog steeds niet voldoende doordrongen
van de noodzaak z f ook driftig aan de slag te gaan. Dan rest Nederland
nog slechts het stoppen met steunverlening: "hulp helpt alleen een land
dat zichzelf helpt." Behalve de bewoners van de eilanden zelf, zitten wij
hier in Nederland met de gebakken peren: zonder effectief sociaal en
economisch herstelbeleid zullen kansarme en criminele Antillianen blijven
migreren naar steden als Rotterdam, Dordrecht en Groningen."
(Broek mei, 2002)
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Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is geconcludeerd dat bui-
tenlandse ideean een dubbele rol spelen. Enerzijdszijn ze een verrijking en heb-
ben ze versnelling mogelijk gemaakt. Anderzijds hebben buitenlandse ideeen
het ontwikkelen van eigen aan de lokale context aangepaste oplossingen te-
gengewerkt. Er is geen vertrouwen in de eigen ideean van de eigen mensen

(Goede, 2003 a).
Nagenoeg alle beleidsnota's op het gebied van verzelfstandiging zijn geschre-
ven door Nederlandse en Amerikaanse bureaus of door consultants die door
deze groep werden geTnspireerd. Er is onvoldoende door lokale professionals
(en wetenschappers) over dit onderwerp gepubliceerd of door buitenlanders
die specifiek wetenschappelijk onderzoek over verzelfstandiging op de Ne-
derlandse Antillen en Cura ao hebben verricht. De lokale experts die zich met
verzelfstandigingsprojecten hebben ingelaten, laten zich hoofdzakelijk leiden
door buitenlandse ideeen vanwege hun opleiding in het buitenland of contac-
ten met buitenlandse instanties. Met andere woorden: het gevoerde verzelf-
standigingsbeleid is westers (etnocentrisch). In het licht van de geschiedenis van
de afgelopen vijfhonderd jaar (hoofdstuk 6) is deze conclusie wellicht enigszins
triviaal te noemen.

8.6 Nationalisatie

Nationalisatie op de Nederlandse Antillen en Cura ao is het zesde aspect van
het vraagstuk met betrekking tot de contingency-factoren.

6.  De overheid neemt alleen slechtlopende organisaties over en heeft
daarbij de illusie dat zij die wei in leven kan houden. Zij doet dat met
name om arbeidsplaatsen te behouden.

"De overheden namen bedrijven over of zij richtten N.V.'s op en
vervolgens werd in de bedrijfsvoering geen winstprincipe gehanteerd of
kosten-baten-analyse toegepast, terwijl het vaak weI nodig en mogelijk
was geweest. Of men benoemde een politicus of ambtenaar tot directeur
of commissaris van een dergelijk bedrijf, zonder dat deze mensen enige
kennis van ondernemerschap bezaten. Maar ook werd sommige bedrijven
verboden de nodige saneringsmaatregelen te nemen, zoals de Dokmaat-
schappij en de ALM, waardoor de bedrijven jarenlang verliesgevend
draaiden." (Schrils, 1990: 130)

Volgens het onderzoek heeft een totaal van elf respondenten aangegeven dat
ze sinds de jaren zeventig door de overheid zijn overgenomen. Vijf van deze
organisaties (vijf hotels) zijn reeds weer geprivatiseerd en hebben niet meer de
status "overgenomen". Dus momenteel zijn er zes organisaties van de private
sector door de overheid overgenomen, waaronder ABC Busbedrijf N.V., Curgas
N.V., Curoil N.V., en de Curaqaose Dok Maatschappij N.V. Vijf van deze zes heb-
ben de vraag met betrekking tot de reden van nationalisatie beantwoord. Allen
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geven aan dat de overheid een niet-rendabele operatie overneemt.

Ja                                                                                   1              4              5
Anders                                                                             0              0              0
Totaal                                                          1          4          5

Tabel 14: Reden van nationalisaties

Deze tendens van overnemen van slechtlopende bedrijven heeft zich ook voor-
gedaan in Nederland in dezelfde periode en in dezelfde sectoren: water, ener-
gie (gas), transport (de tram), etc. (Wiardi Beckman Stchting, 2002). Dit is dus
geen uniek Antilliaans verschijnsel. Osborn en Gaebler (1993: 321) illustreren
dit door John Bryson te citeren: In het verleden mocht de markt zijn gang gaan,
totdat het mis gaat. Als het eenmaal was misgegaan, neemt de overheidsbu-
reaucratie het over. Hij stelt dat het inmiddels voor iedereen duidelijk is dat dit
niet kan. Maar het ontbreekt nog aan een alternatief.

8.7  De overheid als initiator

Het zevende aspect van het vraagstuk met betrekking tot de contingency-facto-
ren heeft betrekking op de overheid als initiator.

7.  De overheid sticht organisaties voor het ondernemen van activiteiten
waar particulieren dit nalaten omdat het niet rendabel is.

Voorbeelden van de overheid als initiator zijn International Trade Center (later
WTC),  Feffik, Wega di Number K6rsou en Rifresort Hotel.

-_  -- --_  --' ..1,_'I-"i'-'_ -_.-   4 .- .14,1.,IL.:, ..1 ...  .     ........'.'.. - .
N.V.                            3                              4                              7

(41·18%)
Stichting                     4                              6                              10

(58.82 %)

Totaal                 7                    10                   17

Tabel 15: Aantal zelfstandige organisaties

Uit het onderzoek (de totale database) blijkt dat een totaal van negentien res-
pondenten heeft aangeven dat de overheid de initiator was bij de oprichting
van de zelfstandige organisaties. Zeven hebben de N.V.-vorm en tien de stich-
tingsvorm. Van twee is de vorm onduidelijk.
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Ja                                     1       2           0       5           8

Anders                                                  0          0                 0           2                 2
Totaal                                 1       2           0       7           10

Tabel 16: De overheid als initiator

Tien van de zeventien zelfstandige organisaties hebben de vraag met betrek-
king tot de overheid als initiator beantwoord. 80% geeft aan dat de overheid
het initiatief neemt omdat het particulier initiatief of de private sector dat niet
zou hebben gedaan.

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is geconcludeerd dat de
overheid in specifieke gevallen het initiatief kan nemen om economische acti-
viteiten te stimuleren. Op basis van de in het leven geroepen organisaties kan
vastgesteld worden dat veel inspanning door de overheid is geleverd in de toe-
ristische sector. Met name daar waar de projecten het karakter van infrastruc-
tuur hebben, zoals het WTC en Rifresort. WeI dient de overheid van tevoren
duidelijk te maken hoever ze hierbij wil gaan (Goede, 2003 a).
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Het tweede vraagstuk dat voortvloeit uit de probleemstelling heeft betrekking
op de ontwikkeling van de kernoverheid op de Nederlandse Antillen en Cura-
gao na verzelfstandiging. Dit vraagstuk kent slechts Sun aspect: de rol van de
kernoverheid als regisseur.

In tegenstelling tot het verzelfstandigen van overheidstaken heeft het herin-
richten van de kernoverheid, en met name het creeren van de condities om de
verzelfstandigde organisaties te kunnen aansturen, weinig aandacht gehad op
de Nederlandse Antillen en Cura ao. Dit geldt voor zowel het denken (theorie
en wetenschap) als het realiseren (praktijk en management). Het gevolg hier-
van is dat vele verzelfstandigde organisaties hun gang gaan en het beoogde (fi-
nanciale) effect uitblijft. Het bestuurlijke effect, een beheersbare kernoverheid
die regisseert, is nog niet bereikt.

Opvallend is dat op de Nederlandse Antillen en Curalao het concept  kern-
overheid nauwelijks wordt gehanteerd. De term die wordt gebezigd om de
overheidsorganisatie na verzelfstandiging aan te duiden is 'Nieuwe overheid'.
Daarmee wordt mogelijk hetzelfde bedoeld. Een andere term die gehanteerd
wordt, is e-Government. Dit duidt op het op grotere schaal inzetten van ICT om
diensten via het internet aan de burger te leveren.
Verder is het veelzeggend dat de bovengenoemde trajecten onderdeel vormen
van het zogenaamde 'Optima/iseringstraject'. Deze term geeft aan dat de visie
is het optimaal laten functioneren van de overgebleven overheid en niet het
herstructureren ('redesignl van de kernoverheid.
De kernoverheid kenmerkt zich als een instrument van het bestuur dat neigt
naar een Closed systemIPolitical arena a\s configuratie. De externe omgeving
is door de (partij)politiek gefragmenteerd en heeft daardoor de organisaties
(diensten en afdelingen) niet in de greep als instrument. Deze zijn gesloten
systemen geworden die de eigenbelangen dienen. De politieke fragmentatie
vertaalt zich soms in verdeeldheid binnen de diensten. Er zijn diverse kampen
van ambtenaren van verschillende politieke signatuur te onderkennen. In zulke
gevallen manifesteert de politieke arena zich.

De volksjongen die diensthoofd is geworden en de volksjongen die een (aca-
demische) titel heeft gehaald zijn de helden binnen de organisatie van de
kernoverheid. Ook medewerkers die politieke steun genieten zijn helden. De
medewerkers zijn 'Unable and unwilling or insecure' of 'Able but unwilling or
insecure'. 'Leaders Tell'. Er is een ' Process culture' (bureaucratie) waarin resultaat
behalen wordt vergeten. De organisatiecultuur kenmerkt zich onder andere
door het feit dat in het Papiamentu wordt gecommuniceerd, terwijl documen-
ten in het Nederlands en in het Engels worden opgesteld. De organisatiecultuur
is onderdeel van het patronagesysteem c.q. het dienen van belangen van de
(concurrerende) politieke netwerken.
De kernoverheid is geen regisseur, maar een ontredderd geheel dat invulling
tracht te geven aan de innovatie. De overgebleven (kern)overheid heeft onvol-
doende functionerende 'interfaces' met de verzelfstandigde organisaties.  Om-
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dat de inrichting van de kernoverheid onvoldoende aandacht heeft, lijkt het
droomscenario van Van Twist e.a. ver weg. Het gevolg is dat de interface met
de verzelfstandigde organisatie voor verbetering vatbaar is.

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 verwoordde Kuster (hoofd
afdeling Financi&n van het Eilandgebied Curagao) een visie op de kernoverheid
als volgt:

. De nieuwe overheid staat voor:
•         Richtinggevend en faciliterend
•         Klantgericht
•         Klein en flexibel
• Resultaatgerichte samenwerking tussen beleid en management
•         Empowerment en accountability
•         Slagvaardig
•         Gebruikmakend van moderne ontwikkelingen

De nieuwe overheid beoogt andere zaken dan de oude overheid. Bijvoor-
beeld een vermindering van het beslag op overheidsgelden, meer effec-
tiviteit bij het gebruik van gemeenschapsgelden, een overheid die zicht-
bare output levert en een betrouwbare partner is voor zowel bedrijvenals publiek. Het realiseren van deze visie wordt het 'Optimaliseringtraject'
genoemd. Dit traject bestaat uit twee onlosmakelijk met elkaar verbonden
deeltrajecten: 'Nieuwe Bestuurlijke Organisatie' (NBO) en 'e-Government'.
Deze trajecten bestaan op hun beurt weer uit verschillende fasen. De be-
langrijkste stappen in het NBO-traject zijn:

•          Het vaststellen en invoeren van een organisatieverordening
Eilandgebied Cura ao. De verordening omvat onder andere een
ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur en een
personeelsformatieplan op basis van een nieuwe structuur

•       Empowerment en accountability; dit houdt in werken aan de
hand van managementovereenkomsten en dienstplannen van
de dienstleiding en medewerkers (in deze context wordt ook de
term 'taakstellende overeenkomst' gebruikt)

•        Het moderne HRM-instrumentarium
• Klantgericht denken en handelen
•        Het implementeren van ISO 9001-standaarden
•         Decentralisatie van landstaken naar de eilandgebieden

De belangrijkste stappen van het 'e-Government'-project zijn:
•          Het verbeteren van de website van de overheid
•         Het beheren van het masterplan• Prioritaire infrastructuur en 'internet shared services' voor pilot-

diensten implementeren
•          Business Service Center, een organisatie-eenheid waarin alle

ondersteunende taken worden geconcentreerd
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• Basic Customer Contact Center, een 'call center' waar burgers
heen kunnen bellen voor informatie over de diensten van de
overheid

• Data Center waarin alle grote bestanden van de overheid wor-
den beheerd

•         Opschoning naam- en adresgegevens bij met name de afdeling
Bevolking

Een ander onderwerp is: de relatie tussen de overheid en de gesubsidieerde
stichtingen. De stichtingen zijn altijd al afhankelijk geweest van de over-
heid. In 1994 werd dit omgebogen. Voor die tijd gaf de overheid subsidie
op grond van het exploitatietekort van een stichting. Hierbij waren enkele
knelpunten: kosten waren onbeheersbaar; het was niet resultaatgericht; er
was een vertroebelde relatie tussen de overheid en de stichtingen. In 1993
werden de stichtingen uiteindelijk gecategoriseerd. In 1994 werden de eer-
ste vijf zorgcontracten afgesloten. In 1996 werd het eerste sturingsorgaan
door het Bestuurscollege opgesteld: het secretariaat Gesubsidieerde en Ge-
tarifeerde Instellingen. De voornaamste taken van dit secretariaat waren:

• Professionele inhoudelijke ondersteuning van de instellingen
•            Het optreden als 'foca/ point' voor alle stichtingen inzake

aangelegenheden betreffende de methodiek van de verzakelij-
king van de subsidierelatie van het Eilandgebeid Curagao

•          Facilitering van de functionele diensten bij de uitvoering van de
taken die verband houden met de subsidiibring van instellingen
door het Eilandgebied Curagao

In januari 2001 zijn deze taken overgeheveld naar de functionele dien-

sten." (Goede, 2003 a)

9.1  De overheid als regisseur

Aspect acht handelt over de kernoverheid op de Nederlandse Antillen en Cura-
gao als regisseur.

8.  De overheid heeft haar rol als regisseur niet waar kunnen maken. De
autonomie van de verzelfstandigde organisaties is te groot.

In 2002 valt te constateren dat de overheden, het Land en het Eilandgebied Cu-
ragao, worstelen met de herinrichting van de kernoverheid die de uitvoerende
organisaties aanstuurt: de overheid als regisseur.

Opvallend is de ISO-certificering bij het eilandgebied. Uit het register van ISO-
gecertificeerde bedrijven, beheerd door Curagao Quality Foundation (bijlage
11), blijkt dat op heel Cura ao drieandertig organisaties gecertificeerd zijn,
waarvan acht die behoren tot de kernoverheid van het eilandgebied. Nagenoeg
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alle gecertificeerde eilandsorganisaties zijn na 2001 gecertificeerd. Dit geeft
aan dat de eilandsoverheid onder andere ISO heeft ingezet als instrument om
de kernoverheid opnieuw in te richten. Het is niet duidelijk waarom dit traject
niet is doorgezet.

Het proces van het inrichten van de kernoverheid verloopt langzaam, omdat de
overheid de visie niet heeft hoe zich in te richten als kernoverheid om invulling
te geven aan de sturingsrelaties. Om specifieker te zijn: er is bij het Eilandge-
bied Cura ao geen nieuw organisatieontwerp gemaakt. Met andere woorden,
de overheid heeft onder (externe) druk, zonder voldoende eigen visie en zon-
der ontwerp, een groot aantal N.V.'s en stichtingen in het leven geroepen. Dit
gebrek aan visie bestond niet alleen bij de overheid maar ook bij haar adviseurs.
De overheid is tot het eind van de jaren negentig te omschrijven als een grote
machinebureaucratie met elementen van de divisiestructuur. De overheid valt
echter zeker niet aan te merken als een divisieorganisatie (toen niet en ook nu
n i et) daar udn van de belangrijkste kenmerken niet aanwezig is: de targetstel-
ling en de periodieke rapportage aan de strategische top. Dit is ondanks de ver-
zelfstandigingen en de afvloeiing van ongeveer 2500 ambtenaren in december
1999 bij het Eilandgebied CuraQao en ongeveer 1000 ambtenaren begin 2000
bij het Land niet veranderd.

De autonomie van de verzelfstandigde organisaties is groot bij afwezigheid van
een kernoverheid met deugdelijke interfaces met de verzelfstandigde organi-
saties. Zij ontwikkelen zich niet tot hanteerbaar instrument Instrument) maar
tot meer autonoom functionerende constellaties als Closed systems, Autocracy,
Missionary, Meritocracy.

Uit de interviews met directieleden is gebleken dat diverse verzelfstandigde
organisaties (met name stichtingen) geen prestatieovereenkomst hebben. De
indruk bestaat dat er geen tussentijdse rapportages aan de kernoverheid zijn
en indien er een jaarverslag is, wordt er weinig mee gedaan. Verder is de indruk
dat de aanwezige zorgcontracten prestatiemeting van de verzelfstandigde or-
ganisatie niet mogelijk maken, omdat er geen meetbare prestatie-indicatoren
zijn ontwikkeld. Er zijn ook gevallen waarbij zorgcontracten tussen de kern-
overheid en de stichting achteraf zijn getekend.
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Wei                   1                        1                     1                        11 (60.87%)

4
Niet                  0                       0                    2                       2 (17.39%)

5

Nog niet         0                 0               1                 4 (21.74%)

Totaal          1               1             4               17            23

Tabel 17: Verzelfstandigde organisaties met een zorgcontract

Van de achtenvijftig verzelfstandigde en zelfstandige organisaties hebben drie-
entwintig de vraag met betrekking tot een zorgcontract of prestatieovereen-
komst beantwoord. 61% geeft aan een zorgcontract met de overheid te heb-
ben.

Reeds in hoofdstuk 2 is gesteld dat er geen uitgewerkt begrippenkader is ont-
wikkeld voor interne verzelfstandiging (door Boorsma). Dit kan u6n van de ver-
klaringen zijn waarom interne verzelfstandiging in de praktijk niet is geimple-
menteerd. Dat hier minder belangstelling voor bestaat kan ook een illustratie
zijn van het feit dat de politicus/bestuurder de touwtjes in handen wil houden.

De conclusie tijdens de conferentie van 31 maart 2003 was dat de kernoverheid
ondanks alle activiteiten als onderdeel van het optimaliseringstraject niet dich-
terbij is gekomen. De overheid is zich onvoldoende bewust van het instrument
zorgcontract. Dit laatste blijkt uit het feit dat de aanwezige zorgcontracten
vaak geen meetbare prestatie-indicatoren bevatten en dat rapportages van de
verzelfstandigde organisaties aan de kernoverheid ontbreken.
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Het derde vraagstuk afgeleid van de probleemstelling heeft betrekking op de
ontwikkeling van de verzelfstandigde organisaties op de Nederlandse Antillen
en Cura ao. De verzelfstandigde organisatie komt, net als de kernoverheid, te-
recht in andere omstandigheden waaraan ze zich moet aanpassen. In veel ge-
vallen gaat de organisatie een plaats innemen tussen de publieke en de private
sector en neemt daardoor een hybride structuur aan, met kenmerken van zowel
de publieke als de private sector (De Pablo, 2002; Devroe, 2000; Bovens, 2001).

De verzelfstandigde organisaties zijn vaak een Closed system, Political arena,
Autocratie of Meritocracy. Dit als gevolg van de door de politiek gefragmen-
teerde externe omgeving, waardoor het primaat van de politiek wordt ver-
zwakt. Met andere woorden, de constellatie is dezelfde als bij de kernoverheid:
verdeeld. Maar in het geval van de verzelfstandigde organisaties hebben de
directies de organisaties goed in de greep. De volgende typen interne coalities
binnen verzelfstandigde organisaties zijn te onderscheiden.

•  The personalized Internal Coalition, waarbij de directeur alle macht in
handen heek

•   The bureaucratic Internal Coalition is gebaseerd op regels en
procedures, waarbij het individu beperkte macht heeft omdat het
zich aan de regels dient te houden

•  The professional Internal Coalition, waarbij de macht berust bij de
mensen die de essentiele kennis bezitten om de organisatie te laten
functioneren

•  The politicized Internal Coalition heeft geen duidelijk patroon van
machtsverdeling. ledereen in de organisatie is bezig met macht

De organisatiecultuur is een hybride van de Process cu/ture en een resultaatge-
richte cultuur; een hybride van ambtelijke bureaucratie en private sector. Met
name de uiterlijke schijn van de private sector is overgenomen.
De volksjongen die directeur is geworden en de volksjongen die een topfunc-
tie bekleedt zijn de helden. De groep medewerkers die 'Unab/e and unwi//ing
or insecure'  of 'Unable but willing or confident' zijn drukt zijn stempel op de
organisatie. De leiding is directief: Leaders Tell. De organisatiecultuur kenmerkt
zich onder andere door: mondelinge communicatie in het Papiamentu, terwijl
de stukken in het Nederlands of het Engels zijn. Er ontstaat een hybride van
politieke patronage en commerciele netwerken.

10.1  Organisaties worden na verzelfstandiging kleiner

Het eerste aspect in het onderzoek naar de ontwikkeling van de verzelfstan-
digde organisaties op de Nederlandse Antillen en Cura ao heeft betrekking op
de omvang van de verzelfstandigde organisatie.

9. Organisaties worden na verzelfstandiging kleiner door het
doorvoeren van efficiSntiemaatregelen als gevolg van de eisen die
(nieuwe) stakeholders gaan stellen.
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Het is nog maar de vraag of de verzelfstandigde organisaties efficianter functi-
oneren dan voor de verzelfstandiging. Uit het eerste deelonderzoek blijkt dathet aantal personeelsleden bij 30% van de onderzochte verzelfstandigde orga-
nisaties is gestegen.
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Personeelstoename                                    11
(30.56 %)

Personeelsafname                                            25
(69.44 %)

Totaa|                                          36

Tabel 18: Ontwikkeling van het personeelsbestand na verzelfstandiging

Zesendertig van de negenendertig verzelfstandigde organisaties hebben de
vraag of de personeelsomvang is gestegen of afgenomen beantwoord. Elf or-
ganisaties geven aan dat het aantal medewerkers is gestegen en vijfentwintig
geven aan dat het aantal medewerkers is gedaald.

Daar waar het personeel afneemt, is het vaak een gevolg van het feit dat de
medewerkers, gebruikmakend van het Sociaal Statuut, kiezen voor vervroegd
uittreden of voor een andere passende functie binnen de kernoverheid.
Ook is het zo dat na de CAO-onderhandelingen de gemiddelde lonen vaak ste-
gen. Met andere woorden de loonsom is gestegen.
Bij de organisaties waar het aantal personeelsleden steeg, was dat een direct
gevolg van de verbeterde arbeidsvoorwaarden. Dit was overigens in sommigegevallen 66n van de motieven om te verzelfstandigen. Voorbeelden zijn de
Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) en het Belasting Accountantsbu-
reau (BAB).

Een oorzaak van het gebrek aan vorderingen op het gebied van efficientie is
dat de externe omgeving, door verdeeldheid als gevolg van het politieke sys-
teem en door gebrek aan deskundigheid, passief is en daardoor geen greep
heeft op de verzelfstandigde organisatie; dit geldt met name daar waar sprake
is van monopolie of van weinig concurrentie (Obbema, 2002). Het gebrek aan
efficiantie is dus deels te verklaren door het feit dat een groot deel van de
verzelfstandigde organisaties naar eigen zeggen een monopolistische positie
inneemt. Zolang de verzelfstandigde organisatie vanwege marktbescherming
of overheidssubsidie niet echt bedreigd wordt door concurrentie, wordt gebrek
aan efficiOntie door de leden van de organisatie niet als probleem ervaren, en
zullen ze geen initiatieven nemen om de efficiantie te verhogen. De organisatie
hoeft niet te vechten om de positie op de markt te verdedigen (De Pablo, 2002).
Desondanks signaleert De Pablo dat er toch diverse verzelfstandigde organisa-
ties zijn die trachten te innoveren en buitenlandse markten aan te boren.
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8
Compleet                   1                  1                 1                      5 (29.63%)

9
Deels                           1                    1                   2                       5 (33.33%)

10
Niet                     0              1              2                 7 (37.04%)

Totaal                  2             3            5                17           27

Tabel 19: Verzelfstandigde, geprivatiseerde en zelfstandige organisaties en de monopolistische situatie

Conform de database gaat het om een totaal van achtenvijftig organisaties die
de status hebben van verzelfstandigd, zelfstandig en geprivatiseerd. Van deze
achtenvijftig hebben zevenentwintig organisaties de vraag met betrekking tot
hun monopolistische situatie beantwoord. Meer dan de helft (63%) geeft aan
een volledig of gedeeltelijk monopolie te hebben.
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4
Compleet                   0                  1                0                     3 (21.05%)

9
Deels                         1                  1                 2                     5 (47.37%)

6
Niet                            0                   0                  2                       4 (31.58%)

Totaa|                                                           12          191                    2                  4

Tabel 20: De monopolistische situatie bij verzelfstandigde organisaties

Negentien verzelfstandigde organisaties hebben de vraag met betrekking tot
monopolie beantwoord. Bijna 70% geeft aan een (gedeeltelijk) monopolie te
genieten.

Ramanadham (1991: 130) stelt dat slechte financiale resultaten nu eenmaal ho-
ren bij overheids-N.V.'s. Het resultaat kan echter worden verbeterd door: trai-
ning, het bevorderen van de autonomie van het bedrijf, wat stimulerend werkt;
prestatiebeloning toepassen voor met name het management; het eisen van
marktdiscipline van de organisatie. Deze maatregelen zijn allemaal te nemen
door de overheid als aandeelhouder. Het is een kwestie van deskundigheid en
politieke bereidheid. Verder merkt Ramanadham op dat verzelfstandigde orga-
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nisaties vaak direct of indirect worden gesubsidieerd. Dit gaat ten koste van de
belastingbetaler. Onderzoek wijst uit dat de verzelfstandigde organisatie goed
zorgt voor de werknemers en minder goed voor de consument en de belasting-
betalers. Dit komt vaak niet duidelijk naar voren in de begroting. De overheid
zou zich moeten opstellen als een aandeelhouder en dividend verwachten, het-
geen meer inhoudt dan het herinvesteren van winsten. Ook doen verzelfstan-
digde organisaties aan herverdeling van inkomsten door bijvoorbeeld tariefdif-
ferentiatie. Dit moet echter, in de lijn van het politieke primaat, overgelaten
worden aan de overheid. Deze resultaten van Ramanadham komen overeen
met de situatie op de Nederlandse Antillen en Cura ao. Deze toestand is (56n
van de belangrijke drijfveren achter het privatiseringsproces. De gedachte is dat
door privatisering de concurrentie wordt bevorderd en de beschreven situatie
gecorrigeerd.

De overheid wilde mogelijk de efficiantie niet verder bevorderen om redenen
van patronage c.q. bescherming van leden van het sociale netwerk. Op de Ne-
derlandse Antillen en Cura ao trachten managers mensen niet te ontslaan om
het maken van vijanden te voorkomen.
Het is pas later, wederom onder externe druk (AnswerThink, 2001), dat de over-
heid zich gaat interesseren voorde efficiantie van verzelfstandigde organisaties.
Op het moment dat de overheid dit traject wil inzetten, blijken vaak de Raden
van Commissarissen, de besturen, de directies en de vakbonden een 'bott/eneck'.
Zij verdedigen de organisatie en de inmiddels ontwikkelde (eigen)belangen. Dit
leidt tot conflicten. Met andere woorden, wanneer de externe constellatie zich
gaat wijzigen en de interne constellatie onder druk zet om veranderingen door
te voeren, ontstaan er conflicten. Dit heeft als resultaat dat veranderingen niet
doorgevoerd worden.

Het bovenstaande leidt ertoe dat de verzelfstandigde organisatie in feite inge-
nomen wordt door sociale netwerken die de middelen van de organisatie gaan
inzetten om het groepsbelang te dienen. Kortom: patronage. Dit leidt tot het
handhaven van een hoog kostenniveau. Ter illustratie een citaat uit een 'bench-
marking' onderzoek uitgevoerd door CeCP in het Caribische gebied:

"The results show that for leased line services up to line speeds of 512K,
Curagao CUTS) is second most expensive among the participating compa-
nies. Only Guyana charges higher tariffs. For high-speed leased lines (i.e.
1024K and 2048K line speeds) Curagao's rates are similar to those of most
other respondents.

With respect to Electricity, Curagao consistently ranks third among the most
expensive suppliers. Antigua hasthe highest tariffs, while Dominica fillsthe
second spot. When it comes to water rates, Curagao is by far the most ex-
pensive of the participating companies, with tariffs that are almost double
the rates Cayman Islands, which stands second highest.
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From these results may be concluded that for the service categories evalu-
ated in this survey (with the exception of high-speed leased lines),
Cura ao's competitive position would compare quite poorly to the other
participants. In order to improve this situation, leased line tariffs for 64K
through 512K line speeds will have to drop considerably.  The same holds
for electricity tariffs. Water tariffs would have to drop by more than 50%
to fall within the range of the other participants." (CeCR 2000)

Bovenstaande conclusie wordt door de betrokken bedrijven in twijfel getrok-
ken.

De overheid speelt met de gedachte organisaties die zij niet kan aanzetten tot
meer bedrijfsmatig c.q. marktconform functioneren te privatiseren en denkt
op deze wijze alsnog de efficientie te bevorderen. Overigens, ook het privati-
seringsproces is 'gedist' door het IMF en de Nederlandse regering en is dus niet
gebaseerd op een eigen visie. Het IMF stelde dit als u6n van de vele eisen om
in aanmerking te komen voor een positief advies voor extra Nederlandse hulp.
Wei moet gezegd worden dat de StIP daarna een visie heeft ontwikkeld. Het
komt erop neer, dat er synergie wordt geschapen tussen de groep overheids-
NV's en dat er naar strategische partners wordt gezocht waardoor deze verder
groeien. Verder wordt erop gelet of de partner een Corporate Citizen za\ zijn.
Het besluit om daadwerkelijk over te gaan tot privatisering in de zin van het
verkopen van staatseigendommen c.q. het aangaan van strategische allianties
zal van geval tot geval bekeken moeten worden en de voor- en de nadelen  zul-
len tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Uit het onderzoek onder de respondenten van het deelonderzoek blijkt dat
zeventien N.V.'s aangeven onder de StIP te ressorteren.

Het betreft de volgende organisaties:
1.    ABC busbedrijf N.V.
2.    Curacao Port Authority N.V.
3.     Kompania di Tou K6rsou N.V.
4.    Cura ao Gas N.V.
5.    Curinde N.V.
6.    Curinta N.V. (CuraQao International Airport)
7.   Curoil N.V.
8.    Girobank N.V.
9.   Hadco N.V.

10. ITS N.V. (Information Technology & Services/ Dienst
Administratieve Automatisering)

11. IUH (Integrated Utility Holding)
12. Jachthaven Bonaire/Bonaire Werf en Jachthaven

13. Refineria di K6rsou N.V.
14. Selikor N.V.
15. Stadsherstel N.V.
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16. UTS N.V.
17.    WTC/ ITC Exploitatie Maatschappij

Mogelijk is er in het geval van CPA, Curinta en Curgas sprake van een dubbeltel-
ling. Terwijl er in het geval van de Jachthaven Bonaire en Stadsherstel sprake is
van verkeerde informatie.

Reactie van het bestuur van de StIP (iuli 2003)

Momenteel houdt de StIP ten titel van beheer en administratie de aandelen
van de volgende Overheids-NV's:

1. Autobusbedrijf Cura ao (ABC) N.V.
-2. Curagao Ports Authority (CPA) N.V.
3. Curoil N.V.
4. CuraGao Industrial and International Trade Development Company
(Curinde) N.V.
5. Cura ao Airport Holding N.V. (Curinta & Hadco N.V.)
6. IT&S (DIV) N.V.
7. IUH N.V.
8. Selikor N.V.

Bij UTS bleken door notariele onhandigheden achteraf geen aandeelhouders
te zijn. Giro Bank N.V. valt onder de noodregeling van de Bank van de Ne-
derlandse Antillen, het is een soort ondercuratelestelling. OBNA en Woning-
bouw hebben blokkeringsclausules waardoor de facto de overdracht nooit
heeft plaatsgevonden. Refineria is nooit bij de StIP geweest. Idem ten aanzien
van Jachthaven en Stadsherstel, Curgas is een dochter van Curoil en  KTK een
dochter van CPA.

In verband met het strategisch partnership met Alterra partners is Cura ao
Airport Holding opgericht die aandeelhouder is van Curinta en Hadco N.V.

StIP heeft de bevoegdheid om deze bedrijven te privatiseren c.q. strategische
partners aan te trekken:

In december 2001 is het WTC geprivatiseerd, door verkoop aan een Venezolaan-
se groep. Desondanks stelt de stichting in haar "Voortgangsvers/ag StIP januari
- maart 2002":

"De afgelopen verslagperiode geeft een matig positief beeld te zien van
de geboekte vooruitgang in de voorbereiding en uitvoering van de
privatiseringstrajecten. In feite is gedurende de verslagperiode slechts ten
aanzien van cbun privatiseringsproject concrete, aanzienlijke vooruitgang
geboekt, namelijk de luchthaven. De overige trajecten stonden
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grotendeels stil of konden niet opgestart worden in verband met het
uitblijven van politieke besluitvorming ter zake...
Inzake de privatiseringen van Girobank N.V. en Curinde N.V. zijn reeds in
de vorige verslagperiode adviezen bij het Bestuurscollege ingediend. Tot
op heden heeft hierover geen politieke besluitvorming plaatsgevonden,
zodat (eventuele) voorbereidingen voor privatisering vooralsnog niet
opgestart zullen worden." (StIR 2002)

In 2002 valt het op dat de StIP zich ontwikkelt tot een toezichthoudend en
beleidsontwikkelingsorgaan ten behoeve van de overheids-NV's.

Adam e.a. (1992) stellen dat het aan banden leggen van monopolies een voor-
waarde is voor het slagen van het privatiseringsbeleid. Met andere woorden,
het privatiseren van monopolies wordt niet als een oplossing voor efficiantie
gezien.

Er zullen ook na privatisering verzelfstandigde organisaties blijven bestaan.
Deze zijn in drie categoriean in te delen:

•   Overheids-NV's die om politieke redenen niet worden geprivatiseerd;
•   Overheids-NV's die een monopolie genieten en niet als monopolie

geprivatiseerd kunnen worden, omdat dat erger is dan de bestaande
situatie;

•   Overheids-NV's die in het kader van de ontwikkelingsstrategie van een
land niet geprivatiseerd worden (Ramanadham, 1989).

Verder is het opvallend dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
overheids-NV's en overheidsstichtingen, tussen privatisering en verzelfstandi-
ging, en dat de overheids-NV's de meeste aandacht krijgen.

10.2  Van diensthoofd tot directeur

Het tweede aspect in het onderzoek naar de ontwikkeling van de verzelfstan-
digde organisaties op de Nederlandse Antillen en Cura ao heeft betrekking op
de leiding van de verzelfstandigde organisatie.

10. Doorgaans wordt het hoofd van dienst aangesteld als directeur van
de verzelfstandigde organisatie wat een belemmering is voor
veranderingen in de nieuwe organisatie.

Het leiderschap is een van de aspecten die de meeste invloed heeft op de cul-
tuur van een organisatie (Frissen, 1992). Om die reden zou verwacht kunnen
worden dat de leiding van verzelfstandigde organisaties daarop geselecteerd
wordt. Het lijkt een paradox om met het aanwezige management c.q. dienst-
hoofd een cultuurverandering te willen bereiken. Het is waarschijnlijk dat de
overheid primair geinteresseerd was in de juridische, personele en financiale
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verzelfstandiging en daarom onvoldoende cultuurinterventies heeft toege-
past. Maar er zijn ook andere visies hierop. De Wolf stelt dat het wat betreft
nieuwe functies als Commerciele Zaken, Financian en Sociale Zaken raadzaam
is om nieuwe mensen in te zetten.  Maar hij ziet met name wat leiding be-
treft liever continulteit c.q. dat het diensthoofd wordt aangesteld als directeur
(Waagenaar & Voskamp, 1988).
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Totaal                                                   2                5                      5                18                   30

Tabel  21:  Ex-diensthoofd  als eerste  directeur  bij  verzelfstandigde organisaties

Van negenendertig verzelfstandigde organisaties hebben dertig de vraag be-
antwoord of de eerste directeur een vroegere ambtenaar (doorgaans het hoofd
van dienst) was; tweeantwintig (73%) hebben aangegeven dat dit inderdaad
het geval is.

Het is vaak zo dat de directie enkel uit mannen bestaat.
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Tabel 22: Geslacht directeur bij verzelfstandigde en zelfstandige organisaties

Van de achtenvijftig verzelfstandigde en zelfstandige organisaties, is van acht-
endertig directeuren het geslacht bekend. 87% van de directeuren is van het
mannelijk geslacht.

De meeste directieleden geven aan dat met de verzelfstandiging de beoogde
doelstellingen zijn bereikt. Dit is als volgt te verklaren. Daar waar de doelstel-
ling was om betere arbeidsvoorwaarden aan te kunnen bieden en daardoor
gekwalificeerd personeel aan te trekken, is dit doel bereikt. Verder is het vanuit
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de positie van de directie geslaagd als de politiek op afstand wordt geplaatst en
gehouden. Tot slot zal de directie niet geneigd zijn om te antwoorden dat de
verzelfstandiging is mislukt, daar zij er mede verantwoordelijk voor is.
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Tabel 23: Verzelfstandigde organisaties die de doelstellingen van de verzelfstandiging hebben gerealiseerd

Van de negenendertig verzelfstandigde organisaties waarvan zevenendertig de
vorm van N.V. of stichting hebben, hebben zevenentwintig de vraag met be-
trekking tot het halen van de doelstelling na de verzelfstandiging beantwoord.
Bijna 80% van de respondenten geeft aan dat de resultaten na verzelfstandi-
ging zijn verbeterd.
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Tabel 24: De relatie tussen diensthoofd als directeur en het halen van de doelstellingen van de verzelfstandiging

Er zijn negenendertig verzelfstandigingen waarvan zevenendertig de N.V.- of
stichtingsvorm hebben en dertien inmiddels geprivatiseerde organisaties zijn.
Dit is een totaal van vijftig. Vijfentwintig van de vijftig organisaties worden ge-
leid door een directie afkomstig uit het ambtelijk apparaat. Eenentwintig van
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de vijfentwintig organisaties hebben de vraag met betrekking tot het halen van
de doelstellingen beantwoord. Meer dan 70% geeft aan dat de doelstellingen
van de verzelfstandiging zijn behaald.

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is geconcludeerd dat het
niet per se slecht is om een ambtenaar na verzelfstandiging aan te stellen als
directeur. Het is afhankelijk van de persoon. Daarnaast kan de kennis van een
diensthoofd/directeur van de ambtelijke cultuur en de kernoverheid een voor-
deel zijn (Goede, 2003 a).

Een grote meerderheid van de directies van de verzelfstandigde organisaties
geeft zelf aan dat ze een succes zijn. Ze geven echter ook aan dat het nog te
vroeg is om te spreken van een cultuuromslag. Dit resultaat bevestigt de be-
vindingen van Hakvoort en Veenswijk (1998: 208) die stellen dat reeds in de
onthechtingsfase van het verzelfstandigingsproces een enorme 'drive' \s vast
te stellen richting heroriantatie op het eigen functioneren op het gebied van
financian en administratie.

10.3  De cultuur van verzelfstandigde organisaties
Het derde aspect in het onderzoek naar de ontwikkeling van de verzelfstan-
digde organisaties op de Nederlandse Antillen en Cura ao, heeft betrekking op
de structuur en de cultuur van de verzelfstandigde organisatie.

11.  De  verzelfstandigde  organisaties  hebben  vele  kenmerken  van  de
overheidsstructuur en -cultuur behouden.

Nagenoeg alle directies van de verzelfstandigde organisaties geven aan een or-
ganisatievisie en -missie te hebben. Maar het valt niet vast te stellen of het hier
om een gedragen visie en missie gaat (De Pablo, 2002).
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Tabel 25: Verzelfstandigde organisaties met visie

Twintig van de in totaal negenendertig verzelfstandigde organisaties hebben
de vraag met betrekking tot de visie en de missie beantwoord. 100% geeft aan
deze te hebben. Alle statements geven aan dat de organisaties efficianter wil-
len gaan functioneren. Het is weI opmerkelijk dat een groot deel van de respon-
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denten (negentien) de vraag niet beantwoord heeft.

De Ru (1987) stelt dat er tijd nodig is om de mentaliteits- en cultuurverandering
die met privatisering wordt beoogd te realiseren. Dit is met name nodig om de
weerstanden van de medewerkers te overwinnen.

Een groot deel van de directies geeft aan dat de cultuur van de organisatie is
veranderd (71%) als gevolg van de verzelfstandiging, terwijl een groep aan-
geeft dat het nog te vroeg is om cultuurveranderingen vast te stellen (19%). De
perceptie van de directie mag niet zonder meer overgenomen worden.

Op de vraag of de organisatiecultuur is veranderd geven de organisaties de
volgende antwoorden:

1.  De organisatiecultuur is veranderd: er wordt bedrijfsmatiger en
projectmatiger gewerkt

2.  Het nog te vroeg om cultuurveranderingen waar te nemen
3.  Er is niets veranderd

De laatste twee zijn waarschijnlijk het gevolg van het feit dat het diensthoofd
de directeur werd en dat het personeel nagenoeg in zijn geheel uit ex-ambte-
naren blijkt te bestaan. Daar komt nog bij dat in de meeste gevallen (60%) de
verzelfstandigde organisaties in een (gedeeltelijke) monopoliepositie terecht-
komen. Dit houdt in: een stabiele, voorspelbare omgeving die de organisatie
niet dwingt tot verandering (Mintzberg, 1979).
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Tabel 26: De relatie diensthoofd en verandering van cultuur door verzelfstandiging

Er zijn negenendertig verzelfstandigingen waarvan zevenendertig de N.V.- of
stichtingsvorm hebben en dertien inmiddels geprivatiseerde organisaties zijn.
Dit is een totaal van vijftig. Vijfentwintig van de vijftig organisaties worden ge-
leid door een directie afkomstig uit het ambtelijk apparaat. Eenentwintig van
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de vijfentwintig organisaties hebben de vraag met betrekking tot de verande-
ring van de organisatiecultuur beantwoord. Ruim 70% geeft aan dat de cultuur
van de organisatie is veranderd.

Als een van de uitingen van cultuurverandering is gekeken naar de implemen-
tatie van ISO-normen. Een aantal directeuren geeft aan een vorm van prestatie-
meting toe te passen. In diverse gevallen betreft het het naleven van ISO-nor-
men (De Pablo, 2002).
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Tabel 27: ISO-gecertificeerde verzelfstandigde organisaties

Van de drieenvijftig respondenten van het tweede deelonderzoek hebben
tweeentwintig aangegeven te zijn verzelfstandigd. Hiervan hebben er negen-
tien met N.V.- of stichtingsvorm de vraag met betrekking tot ISO-certificatie
beantwoord. Van deze negentien organisaties zijn twee organisaties ISO-gecer-
tificeerd, namelijk de CEMS en Selikor N.V. Beide zijn overheids-NV's die onder
het Eilandgebied CuraQao ressorteren. 26% heeft aangegeven dat ISO-certifica-
tie wei in de planning is.

Uit het register van ISO-gecertificeerde bedrijven, beheerd door CuraQao Qua-
lity Foundation (bijlage 11), blijkt dat op heel Curagao drieendertig organisaties
gecertificeerd zijn. Inderdaad zijn slechts twee verzelfstandigde organisaties
geregistreerd.

Hoewel de organisaties niet de ISO-norm implementeren, wordt weI gewerkt
aan de verbetering van de procedures.
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Tabel 28: De relatie diensthoofd als directeur en het veranderen van de procedure bij verzelfstandigde organisa-
ties

Er zijn negenendertig verzelfstandigingen waarvan zevenendertig de N.V.- of
stichtingsvorm hebben. Eenentwintig van de zevenendertig worden geleid
door een directie afkomstig uit het ambtelijk apparaat. Zeventien van de een-
entwintig organisaties hebben de vraag met betrekking tot de verandering van
de organisatieprocedure beantwoord. Bij de verzelfstandigde organisaties ligt
het percentage dat aangeeft dat de procedures zijn veranderd boven de 80%.

Indien de veranderingen binnen de verzelfstandigde organisatie worden beke-
ken ongeacht de achtergrond van de directie, dan is er weinig verschil met het
resultaat van de directie met een ambtelijke achtergrond. Dit is waarschijnlijk
te verklaren door het feit dat slechts een kleine groep directies geen ambtelijke
achtergrond heeft.
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Tabel 29: Status van cultuur en procedure na verzelfstandiging ongeacht achtergrond van de directie

Van de negenendertig verzelfstandigde organisaties waarvan zevenendertig de
vorm van N.V. of stichting hebben, hebben drieentwintig de vraag met betrek-
king tot de verandering van de cultuur en vijfentwintig de vraag met betrek-
king tot de verandering van procedures na de verzelfstandiging beantwoord.
Opmerkelijk is dat meer dan 70% van de organisaties die hebben aangegeven
dat de cultuur is veranderd, ook aangeeft dat de procedures zijn veranderd.

Een andere uiting van cultuurverandering is de orientatie op de klant.

'a..rt,-- 73lste-tr*5-kt :41-4---w  ** a. 6,&4$&: 1·· · -·1*4£",

...2•  #·»*MA.*#8„7: 24 4*Efl 83
Aan de cijfers                         0               0                1               4                5

Aan enqu6tes                1          0          3          4          8

Anders                                 0               0                0               7                7

Tabel 30: Hoe wordt klantentevredenheid gemeten bij verzelfstandigde en zelfstandige organisaties
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Van de drieanvijftig respondenten van het tweede deelonderzoek zijn twee-
entwintig organisaties verzelfstandigd. Achttien hiervan hebben de vraag met
betrekking tot klantentevredenheid beantwoord. Ook hier hebben bepaalde

organisaties meerdere mogelijkheden aangekruist. Geconcludeerd kan worden
dat organisaties niet opvallend scoren op het gebied van klantvriendelijkheid.
Mogelijk dat onder andere de monopoliepositie van de verzelfstandigde orga-
nisatie hiermee verband houdt.

Als laatste uiting van cultuurverandering is gekeken naar de aanwezigheid van
websites.
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Tabel  31: Verzelfstandigde organisaties met en zonder website

Zestien verzelfstandigde organisaties hebben deze vraag beantwoord. Opval-
lend is het hoge aantal verzelfstandigde organisaties met een website. Dit zou
kunnen duiden op innovatiegerichtheid en de bereidheid meer te communice-
ren met de omgeving.

Het is niet duidelijk of de verzelfstandigde organisaties inderdaad kenmerken
van de overheidsstructuur en -cultuur hebben behouden. Er zijn ook signalen
dat de cultuur aan het veranderen is. Dit komt overeen met de bevindingen van
Hakvoort en Veenswijk:

"In alle onderzochte organisaties treden verschuivingen op binnen de cul-
tuurdimensie. Alle onderzochte organisaties veranderen op het niveau van
de culturele artefacten. De naam van de organisatie, het logo, het gebouw,
de organisatiestructuur zijn aangrijpingspunten om verzelfstandiging te
uiten en te demonstreren. Ook op het niveau van de verzelfstandigde
organisaties worden bijvoorbeeld de missies en de doelstellingen van de
organisatie op een zodanige wijze aangepast dat het bedrijfsmatige, ver-
zakelijkte, klantgerichte karakter van de verzelfstandigde organisatie tot
uiting komt." (1998: 221)
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Het beeld van verzelfstandigde organisaties bij 80% van de directies: 'een
droom'.

....     
#FJMT

14Een droom                          0         2                 4         8
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1Een nachtmerrie                0        0              0        1
(5.88%)
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(11.76%)

Hoe meer er verandert, hoe       0           0                    0           0                   0meer alles hetzelfde bliift
Totaal                        0       2            4       11            17

Tabel 32: De huidige situatie bij verzelfstandigde organisaties

Van de negenendertig verzelfstandigde organisaties, waarbij zevenendertig de
vorm van N.V. of stichting hebben, hebben zeventien de vraag met betrekking
tot de huidige situatie beantwoord. 82% beschrijft de situatie als een droom.

De vraag hierbij is of de in het algemeen relatief lage respons niet de uiting is
van het feit dat de verzelfstandigde organisatie gesloten systemen zijn gewor-
den. Immers, het is een uiting van niet-communiceren met de buitenwacht.

10.4  De organisatiestructuur

Het vijfde en zesde aspect in het onderzoek naar de ontwikkeling van de ver-
zelfstandigde organisaties op de Nederlandse Antillen en CuraQao heeft betrek-
king op de structuur van de verzelfstandigde organisatie.

12. Hoe ouder de verzelfstandigde organisatie, hoe centralistischer de
structuur. De structuur is namelijk een afspiegeling van de periode
waarin de organisatie is gesticht.

13. Hoe groter de verzelfstandigde organisatie,  hoe uitgewerkter de
organisatiestructuur, hoe groter de afdelingen van de organisatie en
hoe bureaucratischer de werkwijze van de organisatie.

Naarmate de leeftijd van de verzelfstandigde organisatie toeneemt, wordt de
structuur centralistischer. De structuur is namelijk een afspiegeling van de pe-
riode waarin de organisatie is gesticht (Mintzberg, 1979; Hammer & Champy,
1993; Hakvoort & Veenswijk, 1998)

Aangezien het onderscheid tussen verzelfstandigd en zelfstandig er minder toe
doet en het feit dat het om een relatief kleine groep organisaties gaat, zijn ze
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hier samengenomen. Er zijn in het totaal achtenvijftig organisaties aangemerkt
als verzelfstandigd of zelfstandig. De periode van oprichting van vierendertig
van deze organisaties is bekend. Achtentwintig hebben het type organisatie

aangegeven. 50% (veertien van de achtentwintig) geeft aan een Simple struc-
ture te hebben. Er is geen duidelijk verband tussen de leeftijd van de organi-
satie en de configuratie. Immers, er zijn veel oude organisaties die de Simple
Structure-configuratie behouden. Dit is te verklaren uit het feit dat de organi-
saties klein zijn gebleven als gevolg van de kleinschaligheid van de Nederlandse
Antillen en Cura ao. Dit leidt tot de conclusie dat de invloed van de contin-
gency-factor 'omvang van de organisatie' groter is dan de factor leeftijd'. Dit
wordt in de volgende tabellen bevestigd.

IL

'-«7.- .Z; Aantal

i  Tdi'·1:11      '   verzelfstadigde
-'- ·      ·   -        en zelfstandige

-1.i .2     . ..t ·: organisaties
Periode van (n=28)
oprichting
1931-1950      1       0       2       0               3

0                        4
(15.63%)

1951-1970      4       1       0                        5
0       0                      7

(21.88%)

1971-1990      4               4       0       0       10
2                                         13(59.38%)

1991-2010      5                                         100      4       1      0                   10
(3.13%)

Totaal 14 3 10      1       0      28           34

Tabel 33: De relatie tussen periode van oprichting en 'type' van de organisatie
S = Simple Structure D = Divisionalized Structure
M = Machine Bureaucracy A = Adhocracy
P = Professional Structure
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(n=34)werknemers
1-25                                                                             159           0           5           0           1                                 16

(44.12%)

26-50                                                                            10
2       0      6      2      0                    11

(29.41%)

51-75                                                        42 0 2 0 0     4
(11.76%)

76-100                                                 00 0 0 0 0     1

101-250                                                                               30 1 1 1 0     3
(8.82%)

251-500                                                   20 1 0 0 1     2
(5.88%)

501-775
0 0 0 0 0 0   1

Totaal 13 2 14     3      2      34          38

Tabel 34: De relatie tussen aantal werknemers en 'type' van  de organisatie

Van de achtenvijftig verzelfstandigde en zelfstandige organisaties is van acht-
endertig het aantal organisatieleden bekend. Hiervan hebben vierendertig het
type organisatie aangegeven. Organisaties met een personeelsomvang tussen
1-25 werknemers hebben voor 60% de Simp/e structure en voor eenderde een
professionele structuur. Naarmate de organisatie de grens van honderd over-
schrijdt, komt de Simple structure niet langer voor en komt de Machine bureau-
cracy en de Divisionalized form steeds vaker voor. Opvallend is dat meer dan
44% van de organisaties kleiner is dan 25 werknemers en 75% kleiner is dan 50
medewerkers. Verder kan geconcludeerd worden dat professionalisme van gro-
tere invloed is dan omvang en leeftijd van organisaties. Met andere woorden,
indien de operations worden uitgevoerd door professionals zal het professio-
nele type organisatie zich manifesteren.

De Simple structure en Professional form blijken de meest voorkomende con-
figuraties te zijn bij verzelfstandigde en zelfstandige organisaties. Dit heeft te
maken met het feit dat het veelal om kleine organisaties en de daarbij beho-
rende processen gaat. De divisiestructuur komt voor bij grote operationele or-
ganisaties als de Post N.V. en de Selikor N.V.
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In het kader van de analyse van de organisatiestructuur is ook gekeken naar de
IT- en de HRM-afdelingen, omdat deze de mate van differentiatie van de struc-

tuur aangeven.
.- 6

i.:S..'.,- ....I ., 4 ' .6...... :, 2-,F --- .--r -. -  -    ..-.:-r-.3.:...).: -  2  ·RF*mf#MAB
==.-:A----.  ,-1.-»*-.t:fi-2.---.Ar-_'.1-S_'1.--=r:-4--   -- -tr=-=,7

I..1_4«69-1-ilimriek       F,   A.    '

1-25                                 3                           1                           1

26-50                               3                           1                           0

51-75                       2                    1                    0

76-100                             0                           0                           0

101-250                    1                   1                   0

251-500                    0                   1                   1

Totaal                       9                    5                    2

(n=16) (56.25%) (31.25%) (12.50%)

Tabel 35: De grootte van de IT-afdeling bij verzelfstandigde organisaties

Van tweeentwintig van de drieenvijftig verzelfstandigde en zelfstandige orga-
nisaties, ongeacht de vorm van de organisatie, hebben zestien de vraag met
betrekking tot de grootte van de IT-afdeling beantwoord. Er blijkt geen duide-
lijk verband te bestaan tussen de omvang van de organisatie en de omvang van
de IT-afdeling. Waarschijnlijk is de aard van de organisatie (het primair proces)
bepalend voor de omvang van de IT-afdeling.
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1-25                                  2                              2                              0

26-50                               2                              3                              0

51-75                  1                 2                 0

76-100               0                0                0

101-250                    0                      1                       1

251-500              0                1                1

5                  9                  2
1btaa|                                                               16(31.25%) (56.25%) (12.50%)

Tabel 36: grootte van de PZ-afdeling bij verzelfstandigde organisaties

Zestien van de tweeiantwintig verzelfstandigde organisaties van de drieenvijftig
respondenten van het tweede deelonderzoek hebben de vraag met betrekking
tot de grootte van de PZ-afdeling beantwoord.

Bij de bestudering van organogrammen kan gesteld worden dat de organisa-
tiestructuren niet substantieel zijn veranderd. Daar waar er sprake was van ver-
andering is de vraag of deze verandering ook bereikt had kunnen worden door
interne verzelfstandiging (Goede, 2003 a).
De Nederlandse Antillen en Cura ao zullen zich veel meer moeten concentre-
ren op het structureren en managen van de simpele organisatie, gelet op de
hoge frequentie waarmee dit type organisatie aangetroffen wordt. Met andere
woorden, men moet vermijden om zaken die ontwikkeld zijn voor grote orga-
nisaties zonder meer toe te passen.

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is ten aanzien van de or-
ganisaties geconcludeerd dat ze na verzelfstandiging doorgaans platteren min-
der bureaucratisch functioneren (Goede, 2003 a).



11  De aansturing vanuit de kernoverheid
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Het vierde en laatste vraagstuk afgeleid van de probleemstelling is de aanstu-
ring door de kernoverheid van de verzelfstandigde organisaties. Het concept
verzelfstandiging veronderstelt dat de kernoverheid op afstand de verzelfstan-
digde uitvoerende organisaties regisseert. Dit behoort via de interfaces c.q. in-
formatie-uitwisseling plaats te vinden tussen de kernoverheid en de verzelf-
standigde organisaties. Deze interfaces zijn in de matrix van Van Twist (1996)
weergegeven (paragraaf 5.3.2).

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 geeft notaris Alexander,
adviseur van het Eilandgebied CuraQao, het model van de interfaces tussen de
kernoverheid en de verzelfstandigde organisaties op de Nederlandse Antillen
en Curagao als volgt weer:

•  "Overheids-NV's zijn alleen vennootschappen met belangrijk maatschap-

pelijk nut of strategisch belang
• Bedrijfseconomisch functionerend, goed rendement en dividend

uitkerend
• Overheid stelt randvoorwaarden per specifieke overheids-NV waarbin-

nen de N.V. dient te functioneren
• Overheid stelt beleid vast en overheids-NV's voeren beleid uit
• Overheids-NV's stellen businessplannen en jaarplannen op
•  Gedeputeerde is niet qualitate qua president-commissaris
• Commissarissen worden benoemd voor drie jaar
• Verlenging benoeming eventueel 66n maal op basis van profielschetsen
• Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt twee maal per jaar
gehouden

• Reguliere informatieverstrekking aan het Bestuurscollege en aan de
Eilandsraad over overheids-NV's

• Richtlijnen stellen voor arbeidsvoorwaarden per overheids-NV
• Verrekenen van schulden tussen overheids-NV's en overheid (financiale

verzakelijking)
• Tarief (indien door Bestuurscollege of Land vastgesteld) op basis van

kostprijs plus een marge
•  Garanties voor kwaliteit van de dienstverlening

Daarnaast moet er een voorbereiding komen voor het instellen van een
Regulatory Board. Wanneer er geen sprake is van effectieve concurrentie
moet er een regeling komen voor het reguleren van tarieven en prijzen. Er
moeten richtlijnen komen voor de corporate governance, voor de Raad van
Commissarissen, individuele commissarissen en aandeelhouders."
(Alexander in Goede, 2003 a)
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Anno 2003 is de situatie als volgt:
•  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt niet professioneel

voorbereid.
• Doorlichten van overheids-NV's (Operational Audits)
• Voorbereidingen Regulatory Board zijn ver gevorderd
• Privatiseringen c.q. strategische partnerships voor WTC, Curinta, Giro,

Aqualectra, UTS. (Alexander in Goede, 2003 a)

Het Eilandgebied Cura ao heeft enkele interfaces met de overheids-NV's:
•  Het Wetboek van Koophandel (overheids-NV's)
•  De Landsverordening op Stichtingen (overheidsstichtingen)
•  De Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA)
•  De statuten (overheids-NV's en overheidsstichtingen)
•  De Regu/atory Board in wording

De wetten (met name de eerste twee interfaces) zijn zeer algemeen en behoe-
ven nadere invulling middels de statuten. Er zijn modelstatuten opgesteld door
de 'Adviescommissie Verzakelijking overheids-NV's en overheidsstichtingen' in
1995. Deze modelstatuten zijn na input van de afzonderlijke overheids-NV's ver-
vverkt tot 'tailor made'-concepten per overheids-NV. De concepten zijn niet in
statutenwijzigingen omgezet.

Belangrijk voor de praktijk zijn de formele interface-organisaties, te weten:
•  De 'Stichting Implementatie Privatisering' (StIP) middels haar statuten en

administratieve voorwaarden die gesteld worden aan de N.V.'s
•  De 'Adviesraad Verzakelijking' middels zijn Instellingsbesluit

Tot  11  december 2000 was het Eilandgebied Cura ao aandeelhouder van  de
zogenaamde overheids-NV's (meer dan 50% van de aandelen). Op 30 november
2000 heeft het Eilandgebied Cura ao de Stichting Implementatie Privatisering
(StIP)  opgericht.   Op  11  december 2000 zijn de aandelen van overheids-NV's
gecertificeerd.

De StIP heeft de volgende richtlijnen meegekregen:
• Het adviseren, voorbereiden, bevorderen, begeleiden van de privatise-

ring van de deelneming(en) en van de daaraan verbonden onderne-
ming

• Tot het doel behoort ook het verrichten van alle handelingen, welke
met het bovenstaande verband houden en/of de voorgeschreven doel-
stelling kunnen bevorderen, met name het beheren en administreren
van de aandelen tegenover het uitgeven van certificaten, de uitoefening
van de aan de aandelen verbonden rechten, met inachtneming van de
hierna in deze statuten opgenomen beperkingen, alsmede het verrich-

ten van alle overige handelingen, welke het doel van de stichting kun-
nen bevorderen

• De stichting is bevoegd tot het in eigendom verwerven van certificaten
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en/of aandelen in de deelneming(en)
•  De stichting is bevoegd, in het kader van de privatisering en met inacht-

neming van de daaromtrent toepasselijke bepalingen van de administra-
tievoorwaarden of de overeenkomst, de aandelen of certificaten te ver-
vreemden (inkoop door de desbetreffende deelneming inbegrepen) of
te bezwaren

•  De stichting is voorts bevoegd aandelen in andere vennootschappen dan
de deelneming(en) te verwerven, hetzij voor zichzelf, hetzij in admini-
stratie ten behoeve van derden, in welk geval de stichting deze aandelen
op gelijke wijze zal beheren als de aandelen in de deelneming(en)

Het Eilandgebied Curagao is nog steeds bezig de wettelijke regeling voor een
Regu/atory Board in het leven te roepen. Te vaak wordt er een verband gelegd
tussen een Regulatory Board en privatisering. Echter, in alle gevallen waarin
sprake is van een monopolie is de Regulatory Board van belang. Het ontbreken
van concurrentie wordt door de Regulatory Board opgevangen. De vennoot-
schap wordt gedwongen zo efficient mogelijk te werken.

De relatie tussen overheid en de stichtingen is minder goed geregeld. De StIP is
in het leven geroepen voor de overheids-NV's, terwijl maar een klein gedeelte
van de taakomschrijving van Adviesraad Verzakelijking aan de overheidsstich-
tingen is gewijd.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat er veel aandacht is voor juridische inter-
faces. De overheids-NV's hebben meer aandacht dan de -stichtingen. Ondanks
de inspanningen is het nog niet gelukt deze effectief in te richten.

11.1  Regie is verwaarloosd

Het aspect verbonden met het vraagstuk van de aansturing door de kernover-
heid van de verzelfstandigde organisaties heeft betrekking op de regie van de
kernoverheid op de Nederlandse Antillen en Cura ao.

14. Er is te veel aandacht voor de juridische, personele en financidle ver-
zelfstandiging en te weinig voor de sturing vanuit de kernoverheid en
de beheersing van de bedrijfsvoering. Hierdoor is er te weinig controle
op de nieuwe organisatie wat leidt tot allerlei uitwassen, en in
sommige gevallen zelfs tot vermeende corruptiepraktijken.

Op de Nederlandse Antillen en Cura ao is onvoldoende aandacht besteed aan
de interfaces tussen de kernoverheid en de semi-overheid. De aandacht was
primair gericht op de 'juridische arrangementen'. De overige drie, met name
'economische arrangementen' en de 'organisatorische arrangementen', naast
de 'communicatieve arrangementen' zijn onderontwikkeld gebleven. Notaris
Alexander (Goede, 2003 a) geeft aan dat de juridische instrumenten in de prak-
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tijk te wensen overlaten en dat met name de aandacht voor de stichtingen
beperkt is.

Uit dit onderzoek blijkt dat de directies de relatie met de Raad van Commissa-
rissen of met het stichtingsbestuur als problematisch ervaren. Veel directeuren
geven aan dat ze een goede (vriendschappelijke) relatie onderhouden met le-
den van de Raad van Commissarissen, terwijl anderen aangeven geen contact
te hebben met de leden van de Raad van Commissarissen. Ook geven veel di-
recteuren aan dat de leden van de Raad van Commissarissen zich te veel met
de operationele zaken bemoeien (De Pablo, 2002; Goede, 2002). Met name op
de politici die aangesteld zijn als commissaris hebben de directeuren veel com-
mentaar. Posities in de Raad van Commissarissen en stichtingsbesturen vormen
onderdeel van de vorming van de regeringscoalitie. Met andere woorden, het
zijn politici of politiek gelieerde personen. De politicus wenst diverse gunsten
zoals het gunnen van werk aan specifieke bedrijven of het in dienst nemen
van specifieke mensen. De politicus bemoeit zich met details en mede hierdoor
wordt de besluitvorming vertraagd. In sommige gevallen belet de politicus het
nemen van maatregelen om het bedrijfsrendement te verbeteren. De directies
geven dan ook aan dat de interne en externe communicatie voor verbetering
vatbaar is (De Pablo, 2002).

Na de feitelijke verzelfstandiging wordt de organistatie geconfronteerd met de
spanning tussen publieke en private waarden. Ze is verlost van de ambtelijke
bureaucratie van de kernoverheid, maar de verzelfstandigde organisatie blijft
het spanningsveld met de politieke ambtsdragers op een andere manier erva-
ren. In dit geheel spelen de Raden van Commissarissen en de stichtingsbesturen
een belangrijke rol:

"Een goed functionerende Raad van Toezicht kan als een buffer fungeren
naar het ministerie toe. Het onafhankelijke karakter van de verzelfstan-
digde organisatie komt minder tot zijn recht indien het beleidsterrein ge-
voelig is." (Hakvoort en Veenswijk, 1998: 220)

Met betrekking tot rapportage van de semi-overheid aan de kernoverheid le-
vert het onderzoek het volgende beeld:



216 Hoofdstuk 11

4 .1318 ,13-.-9--------.--
1 ',·,i.ti.,-7.9..ii) :gi:D·.1-,-:i'.·1-  1   118,2 _       AERM»,3,   VA'f        -4.irit«.} 11    -      ·        i

Jaarrekening uitbrengen            1          3              4          16            24

Periodieke rapportages               0           2               1            10             13

Het vaststellen van de tarieven       0             0                 2             2                  4

Visitatie door de overheid              0             0                  1              0                  1

Werk op basis van offertes aan       0 0 0 1 1de overheid

Anders                                                 0                0                     0                 1                      1

Tabel 37: De wijze van rapportage van de verzelfstandigde en zelfstandige organisaties

Van de achtenvijftig verzelfstandigde en zelfstandige organisaties hebben der-          I
tig de vraag met betrekking tot de wijze van rapportage beantwoord. De non-
respons is relatief hoog. 80% van de dertig geven aan jaarrekeningen uit te
brengen als wijze van rapportage aan de overheid.

De jaarrekeningen zijn echter het minimum aan rapportage. EOn van de beste
manieren om met verzelfstandigde organisaties om te gaan is het stellen van
targets die via een prestatieovereenkomst worden vastgelegd. Dit brengt een
dialoog op gang tussen de verzelfstandigde organisatie en de kernoverheid,
waardoor er rekening kan worden gehouden met de langere-termijn-doelen
van de verzelfstandigde organisatie en de korte-termijn-doelen van de kern-
overheid c.q. politiek. Dit systeem van met elkaar omgaan van politiek en or-
ganisatie heeft de meeste kans van slagen als beide partijen zelf tot dit inzicht
komen en het systeem niet wordt opgelegd (door internationale organisaties)
(Ramanadham, 1991: 189; Frissen, 1992: 28). Aan deze voorwaarde is op de Ne-
derlandse Antillen en Curagao niet voldaan.

Een groot aantal directies geeft aan (negatieve) politieke invloed te ervaren.
Dit zou haaks staan op de stelling dat de verzelfstandigde organisaties een zeer

grote autonomie genieten. Wat echter blijkt, is dat politici zich te veel met de
'verkeerde' zaken inlaten, langs vaak informele kanalen, zoals benoeming van
personeel, het verstrekken van giften en donaties. Ze formuleren daarentegen
geen beleid, ze stellen geen targets en ze eisen geen rapportages.
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Benoeming van bestuursleden
1        1          2        15         19door politiek

Politieke bestuurder is president-      0 0          2       8          10commissaris of voorzitter

Informele invloed van de politiek      0            2                0            3                5

Tabel 38: De mate van politieke invloed bij verzelfstandigde en zelfstandige organisaties

Van de achtenvijftig verzelfstandigde en zelfstandige organisaties hebben
achtenveertig organisaties aangegeven dat er sprake is van politieke invloed.
Hiervan hebben dertig de vorm van politieke invloed aangegeven. Enkele orga-
nisaties hebben meerdere antwoorden aangegeven. Negentien van de dertighebben aangegeven dat benoeming van bestuursleden door de politiek plaats-vindt als uiting van politieke invloed.

Het feit dat de directies aangeven geen prestatieovereenkomst (hoofdstuk 9) te
kennen waarover periodiek aan de overheid gerapporteerd moet worden, illu-
streert dat de overheid niet als regisseur optreedt of kan optreden. Het boven-
staande wil echter niet zeggen dat er vanuit het Bestuurscollege niet 'gestuurd'zou worden - integendeel. Het Bestuurscollege bemoeit zich weI degelijk met
de N.V.'s. Men bemoeit zich echter met de dagelijkse  gang van zaken, al naar
gelang dat politiek goed uitkomt. Men houdt de directies niet 'accountab/e'
voor het al of niet behalen van bedrijfsresultaten (Dick in Goede, 2002).

Het monitoren van verzelfstandigde organisaties is alleen succesvol als het niet
uitsluitend wordt gezien als controle en evaluatie. De interface tussen overheid
en verzelfstandigde organisatie moet gezien worden als een relatie en niet als
controle. Controle is een aspect van de relatie. Controle kan ook door een ande-
re instantie dan de overheid plaatsvinden. In dit verband wordt door sommigenverwezen naar de rol van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) en
de Stichting Implementatie Privatisering (StIP). Naast controle door de overheid
is ook controle door het publiek nodig. In het kader van monitoring zou iedere
organisatie een jaarrekening moeten publiceren, waarin relevante prestatie-in-
dicatoren worden gehanteerd en trends worden weergegeven.

Dat de overheid onvoldoende als regisseur optreedt, heeft deels te maken met
het feit dat dezelfde ambtenaren met hun cultuur zijn achtergebleven op de
kerndepartementen. Dit wordt versterkt door het feit dat er een personeels-
stop van kracht is en er dus geen nieuwe (beleids)ambtenaren in dienst kunnen
treden. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het lokale gebruik
(7ive and let livel dat men elkaar niet rechtstreeks aanspreekt. De kernover-
heid is onderdeel van een passieve externe omgeving van verzelfstandigde or-
ganisaties en schept daardoor de condities voor deze organisaties om te gaan
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opereren als: The C/osed system.

Dick doet uitspraken (die in feite een beschrijving zijn van The Closed System)
aan de hand van de door hemzelf geformuleerde volgende stellingen:

• "Overheid stelt geen doelstellingen en geen criteria
• Overheid heeft ook sociale doelstellingen en moet bevriend blijven met

iedereen
• Overheid heeft geen aansturing
• Overheid heeft weI bemoeienis, maar met verkeerde dingen
•  Er is geen leiderschap en geen goede controle
•  Raad van Commissarissen krijgt geen aanwijzingen van aandeelhouders
• Directeur bepaalt zelf het beleid en het beheer van de N.V.
•  Bepaalde N.V.'s hebben een slecht beleid, investeren miljoenen in pro-

jecten waar geen positieve resultaten uit voortvloeien". (Genoemd
werden UTS met dochtermaatschappijen, Aqualectra met inefficiante
investeringen uit het verleden en CDM waar de overheid de garanties
betaalt)

•  Er wordt niet afgerekend - er is geen accountability
• Gevolg: inefficiency, niet transparant
•  Merendeel van het publiek heeft onvoldoende informatie en kennis en

kan daardoor moeilijk of niet beoordelen
•  Te vaak emotionele discussies waardoor geen goed overwogen beslis-

sing genomen wordt
• Vakbonden richten zich op korte-termijn-doelstellingen zoals arbeids-

plaatsen, en overzien de visie voor meerdere jaren niet
•  Overheid moet doorgaan met privatisering, maar met bepaalde voor-

waarden
• Privatiseren wordt vaak te eng bekeken. Privatiseren betekent niet zo

maar verkopen. Privatisering is onder andere een partnership zoeken
voor nieuwe marktuitbreiding middels kapitaal- en know/edge-injectie
en die een toegevoegde waarde heeft voor efficiency van de N.V.'s met

het gevolg dat de gemeenschap kwaliteit krijgt voor het aangeleverde
product." (Dick in: Goede, oktober 2002)
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De directies zien als kans voor verbetering de depolitisering van de benoeming
van leden van de Raad van Commissarissen en stichtingsbesturen.

- liza-IMMB) glii:Vilillillill"rmitilt/te

1.,e 1.- *-11'1 1$2.-,.0 - at : ..- 6 -,3.L:Atu, Wi.i.../""gm#
Privatisering van de organisatie        0            1                0            3                4

Benoeming van RvC en bestuurs-       0 0          1        9          10leden uit de politieke sfeer halen

Politiek is onvermijdelijk                   0             3                 1             4                 8

Anders                                        0            0               2            0                2

Tabel 39: In hoeverre kan de mate van politieke invioed worden verbeterd bij verzelfstandigde en  zelfstandige
organisaties?

In bovenstaande tabel staat de frequentie aangegeven waarin de maatrege-
len werden genoemd. Van negenendertig van de achtenvijftig verzelfstandigde
en zelfstandige organisaties die hebben aangeven dat er politieke invloed is,
hebben drieentwintig ook aangegeven hoe de mate van invloed verbeterd kan
worden.

Tijdens de onderzoeksconferentie van 31 maart 2003 is geconcludeerd dat de
overheid inderdaad onvoldoende controle heeft over de verzelfstandigde orga-
nisaties. Notaris Alexander verwoordt de bestaande situatie, die nogal verschilt
van het model, als volgt:

1.  De gedeputeerde als ambtsdrager is nog steeds in te veel overheids-NV's
qualitate qua president, commissaris van overheids-NV's of bestuurs-
voorzitter van overheidsstichtingen.

2.  Profielschetsen voor commissarissen worden niet gevolgd (zo ze al vast
gesteld zijn). Dit geldt ook voor bestuursleden van overheidsstichtin-
gen.

3.  De politiek speelt nog steeds een veel te grote rol bij de benoeming van
commissarissen. Er wordt niet genoeg rekening gehouden met de con-
tinurteit binnen de Raad van Commissarissen bij de benoeming van een
nieuwe Raad van Commissarissen. Dit geldt ook voor bestuursleden bij
overheidsstichtingen.

4.  Het kader en de randvoorwaarden waarbinnen de overheids-NV's moe-
ten werken, zijn vaak niet goed afgebakend/bepaald door de aandeel-
houder/certificaathouder.

5.  De directe inmenging van de overheid in bepaalde overheids-NV's (zie
UTS) is te groot. Voorbeeld: een coalitieberaad over de positie van direc-
teuren/commissarissen in plaats van een aandeelhoudersvergadering.
Dit is onwenselijk en afkeurenswaardig.

6. Sommige eilandsraadsleden willen te veel persoonlijke informatie met
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betrekking tot personen. De functie van eilandraadslid wordt in dit ka-
der overdreven.

7.  Overheids-NV's zijn nog steeds te veel trendsetters in plaats van trend-
volgers als het gaat om primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

8.  Omdat de verschillende Raden van Commissarissen het salaris en de ver-
dere arbeidsvoorwaarden van de directeuren van overheids-N.V.'s be-
palen, is de discrepantie op dit gebied te groot. De Algemene Vergade-
ring van Aandeelhouders zal het laatste woord in deze moeten hebben.

In die zin mag de Raad van Commissarissen een voorstel doen met be-
trekking tot de arbeidsvoorwaarden van de directeur. Uiteindelijk be-
slist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

9.  Er zijn reeds in 1995 modelstatuten door de Adviescommissie Verzake-
lijking overheids-NV's en overheidsstichtingen opgesteld die echter
nooit ingevoerd zijn. Dit model sluit gedeputeerden en andere actieve
politici uit van functies in de Raad van Commissarissen van overheids-
NV's (in Goede, 2003 a)

Volgens Devroe (2000) wordt privatisering ook in Belgia als ultieme oplossing
tegen politieke inmenging gezien. De volgende maatregelen worden zowel
voor Belgi6 als de Nederlandse Antillen voorgesteld:

"Ook in Belgia kan het bestuur van overheidsondernemingen nuttig wor-
den ontleed vanuit het huidige 'corporate governance'-discours, maar het
laat zich daartoe niet herleiden. Dit impliceert dat de lovenswaardige aan-
bevelingen die her en der worden geformuleerd om privu-ondernemingen
transparanter, efficienter en evenwichtiger te besturen ook kunnen bijdra-
gentoteen deugdelijker bestuur van overheidsondernemingen- maardaar-
toe niet zullen volstaan. Maatregelen zoals de introductie van auditcomitus
of onafhankelijke bestuurders, de splitsing van de functies van voorzitter
en gedelegeerd bestuurder en de beperking van het aantal bestuurders
vormen allicht een afdoende remedie voor problemen die overheidsonder-
nemingen met prive-ondernemingen gemeen hebben. Voor een probleem
als het democratisch deficit, dat overheidsondernemingen specifiek treft,
zijn echter bijkomende maatregelen van een andere aard vereist."

(Devroe, 2000)

Concluderend kan vastgesteld worden: de overheid treedt niet op als regisseur
die op hoofdlijnen stuurt, maar bemoeit zich met de verkeerde aspecten van de
bedrijfsvoering. Wat betreft de regie door de kernoverheid is er eerder sprake
van een nachtmerrie. Opvallend is dat de overheid een grootonderscheid maakt
tussen overheids-NV's en -stichtingen. Er wordt veel meer aandacht geschonken
aan N.V.'s. Cynici zeggen: omdat er daar meer te halen valt.

Ook in Belgia, stelt Devroe (2000), is sprake van een totaal onduidelijke situ-
atie en hij pleit ervoor dat de overheid zichzelf een stop oplegt om niet meer
verzelfstandigde organisaties in het leven te roepen. Bovendien pleit hij voor
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de herwaardering van interne verzelfstandiging. Hij stelt dat ook de Belgische
overheid de regiefunctie niet waar kan maken:

"Het extensief beroep op afwijkend recht leidt tot oneigenlijk, soms zelfs
onoorbaar gebruik van de vennootschapsvorm en tot een redel gebrek
aan democratische controle op de verzelfstandigde organen. Bijkomende
risico's vormen de gebrekkige ministeriale verantwoordelijkheid, een slui-
pende politisering van de uitvoering van overheidstaken en de algemene
intransparantie. Intransparant, evenals gebrekkig gecontroleerd en gesanc-
tioneerd zijn ook de beheerscontracten, die gebruikers bovendien in een
minder gunstige positie plaatsen dan onder een administratief regime."
(Devroe, 2000)
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Vanaf het begin van de jaren tachtig gaan de overheden op de Nederlandse An-
tillen in steeds toenemende mate organisatieonderdelen op afstand plaatsen.
Dit proces wordt ook weI aangeduid met de term verzelfstandigen. De overheid
is een monolithische piramide die explodeert tot een netwerk van organisa-
ties.

Het onderzoek heeft betrekking op de volgende vier vragen:
• Waarom verandert de overheid? Welke krachten drijven de piramidale

overheidsorganisatie in de richting van een moleculaire netwerkorgani-
satie? (De contingency-factoren)

•  Hoe ziet de kernoverheid eruit na de verzelfstandiging van de niet-kern
taken? (De kernoverheid)

•  Hoe ontwikkelen de verzelfstandigde organisaties zich? (De verzelfstan-
digde organisatie)

•  Hoe stuurt de kernoverheid de verzelfstandigde en zelfstandige organi-
saties aan? (De aansturing vanuit de kernoverheid)

Verzelfstandiging is een continuum reikend van vormen van interne verzelf-
standiging tot het daadwerkelijk verkopen van overheidsbezittingen. Motieven
om taken te verzelfstandigen worden rationeel gepresenteerd, maar Van Twist
e.a. (1996) stellen dat het vaak gaat om opportunistische rationalisering ach-
teraf (ook Frissen e.a., 1992). Verzelfstandiging is op de Nederlandse Antillen en
Curagao een geimporteerd concept.

Er bestaan twee ideaaltypen organisaties: overheidsorganisaties en die bin-
nen de private sector. Binnen de categorie overheidsorganisaties worden twee
subcategorieen onderkend: kernoverheid en semi-overheid. Binnen de private
sector valt onderscheid te maken tussen organisaties die primair op de lokale
markt zijn gericht en organisaties die internationaal concurreren.
Verzelfstandiging is verschuiving van een kernoverheidsorganisatie naar de
semi-overheid. Privatisering is de verschuiving van een overheidsorganisatie of
een semi-overheidsorganisatie naar de (lokale of internationale) private sector.
Het tegenovergestelde van verzelfstandigen is nationaliseren of deprivatiseren.
Dit is het verschuiven van een organisatie van de private sector naar de semi- of
kernoverheid.

Onderzoek naar verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen, en met name op
Cura ao, moet staan in de traditie van de contingency-benadering. Niet alleen
omdat de tijd en plaats specifiek zijn, maar omdat het tot nu toe gevoerde be-
leid op de Nederlandse Antillen en Curagao daaraan voorbij is gegaan.
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Het eerste vraagstuk heeft betrekking op de contingency-factoren. In dit proef-
schrift wordt uitgegaan van de volgende contingency-factoren (hoofdstuk 4):

•  De samenleving
•  De economie
•  De technologie
• De overheid en de politiek

Uitgangspunt is dat het overheidsapparaat een 'Instrument' is waarop de ex-
terne coalitie, met name de burgers, de volksvertegenwoordiging en de be-
stuurders de greep hebben verloren en dat is verworden tot een 'Closed Sy-
stem'. Het verzelfstandigingsproces is een poging de kernoverheid weer tot een
hanteerbaar instrument te maken en ook de verzelfstandigde organisaties als
instrument in te zetten. Onder andere doordat de kernoverheid niet nader is
ingevuld, verworden de verzelfstandigde organisaties tot 'C/osed systems'.

Verzelfstandiging is een proces waarin vier fasen zijn te onderscheiden: exter-
nalisering; onthechting; heroriantatie; internalisering (Hakvoort en Veenswijk,
1998).

De historie van de mensheid c.q. de ontwikkeling van de samenleving (para-
graaf 4.1) is de ontwikkeling van organisaties. Organisaties in het Westen heb-
ben zich ontwikkeld van de 'Simp/e Structure' tot de 'Adhocracy'. Er is een
duidelijke verschuiving van verticale naar horizontale besturing (Bovens e.a.,
2001: 258; Frissen, 2003).

Het tweede vraagstuk betreft de kernoverheid. Er bestaan twee extremen in-
zake de kernoverheid (hoofdstuk 5). Het eerste gaat uit van een ontwerp van
de kernoverheid: een kleine hoogwaardige overheid belast met beleidsontwik-
keling en de monitoring van de uitvoering. Kortom de overheid als regisseur. De
tweede school ziet de kernoverheid als de organisatie van de overheid die over-
blijft, nadat alle niet-kerntaken zijn verzelfstandigd. Deze organisatie is niet
zonder meer ingericht om de rol van regisseur te vervullen. Met als gevolg dat
de verzelfstandigde organisaties een te grote zelfstandigheid genieten.

Het derde vraagstuk heeft betrekking op de verzelfstandigde organisatie. Met
betrekking tot de ontwikkeling van de verzelfstandigde organisaties hebben
Van Twist e.a. (1996) vier scenario's ontwikkeld (Hoofdstuk 5):
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Hoe meer er ver-
Een nachtmer-

Een droom wordt Leren van het andert, hoe meer
werkelijkheid eeuwig slingeren men bij het ouderie: scheiden

doet lijden blijft

Pervertering: er ReorganisatiesDe identiteit ontstaan com- Publieke pro- komen en gaan,
verandert; er merciele fiksers fileringsdrang maar de doorsnee

Beeld van ontwikkelen zich die alleen nog van (voorheen ambtenaar moet
de ontwik- slagvaardige klant- maar in geld onzichtbare) toch gewoon zijn
keling van gerichte, creatieve uitdrukken ambtenaren op werk blijven doen;
deamb- en efficiente pu- en publieke afstand wordt cynisme over alle
tenaren, blieke ondernemers helden die zich afgestraft door gereorganiseer
bij de orga- die risico's durven niet zozeer als het terugdraaien neemt alsmaar toe;
nisaties op nemen en daarvoor dienaar maar van de nieuw nieuwe verande-
afstand ook verantwoor- als concurrent verworven zelf- ringen worden

delijkheid willen
dragen

van de politiek standigheid met onverholen
gaan opstellen argvvaan bekeken

Figuur 38: Vier mogelijke scenario's voor de verzelfstandigde organisaties conform Van Twist e.a. (1996)

Alle vier scenario's blijken in de praktijk voor te komen. Met andere woorden,
verzelfstandiging heeft een wisselend resultaat.

Het vierde vraagstuk heeft betrekking op de koppeling tussen de kernoverheid
en de verzelfstandigde organisaties. Het inrichten van de koppeling is een inte-
graal onderdeel van de verzelfstandiging van moderniseringsstrategie van de
samenleving.

Uit empirisch onderzoek blijkt dat de koppeling tussen overheid en verzelfstan-
digde organisaties slecht geregeld is (hoofdstuk 9 en 11). Er blijkt hierover niet
goed te zijn nagedacht v66r de verzelfstandiging.

Na bestudering van ontwikkelingen op Cura ao (hoofdstuk 7) is de conclusie
dat de ontwikkeling van organisaties in de organisatiewetenschappen etnocen-
trisch wordt beschreven.
De Cura aose samenleving is altijd een piramidale samenleving geweest die
maar heel kort de eigen ontwikkeling heeft kunnen bepalen. Gesteld kan wor-
den dat de scheiding tussen werknemer en productiemiddelen die de industrie
aan het begin van de twintigste eeuw aanbrengt, ook op Cura ao heeft plaats-
gevonden. De conclusie is dat de veranderingen op de Nederlandse Antillen
en Cura ao oppervlakkig gezien lijken op die van het Westen. Maar nader be-
schouwd is er sprake van een eigen ontwikkeling. Om CuraQao en de Neder-
landse Antillen verder te ontwikkelen dient aansluiting gezocht te worden bij
deze eigen ontwikkeling.
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De contingency-factoren (hoofdstuk 8)

De overheid op de Nederlandse Antillen en Curalao verzelfstandigt als reactie
op veranderingen in de omgeving. Verzelfstandiging is een reactieve strategievan de overheid op (externe) druk van onder andere de Nederlandse politiek
en van het Internationaal Monetair Fonds. Met andere woorden: de invloed
van de Nederlandse politiek als contingency-factor is bijzonder groot en leidt
ertoe dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de lokale situationele
factoren.
De basisstructuur van Cura ao blijft een gesegmenteerde, hiararchische sa-
menleving, die door de oplegging van structuurveranderingen door Nederland
wordt bevestigd. Cura ao kent geen autonome ontwikkeling.

Bovengenoemde opmerking dient geplaatst te worden in de context van de
toenemende globalisering die privatisering en een kleine kernoverheid voor-
schrijft. Verzelfstandiging moet onderdeel zijn van een proactieve eigen moder-
niseringsstrategie van de overheid. De motieven voor privatisering of verzelf-
standiging van een overheidsorganisatie zijn belangrijk. De voordelen dienen
afgewogen te worden tegen de nadelen en het geheel moet passen in een visie.
Een privatisering of verzelfstandiging dient een toegevoegde waarde te heb-
ben, zowel in financiale als niet-financiale zin.

Het tempo van verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen en Curagao neemt
toe als gevolg van de toenemende interne en externe druk. Hierbij speelde de
druk vanuit Nederland en van het IMF een belangrijke rol. Zeker in een context
waar binnen de lokale politiek geen consensus bestaat over verzelfstandiging,
de ambtenarij angstig is en de kennis van alle stakeholders laag is. En het ge-
geven dat er historisch een hierarchische relatie bestaat tussen de Nederlandse
Antillen en Curagao.

Er wordt steeds vaker verzelfstandigd op de Nederlandse Antillen en Curagao.Uit het feit dat er steeds frequenter wordt verzelfstandigd op de Nederlandse
Antillen en Cura ao mag niet zonder meer geconcludeerd worden dat het hier
alleen om een modetrend gaat. Zeker in het geval waar er grote externe druk
om te verzelfstandigen wordt uitgeoefend door Nederland en het IMF. Felt is
weI dat diverse diensthoofden hard hebben getrokken aan het verzelfstandi-
gingsproces, omdat er onder andere betere arbeidsvoorwaarden in het voor-
uitzicht waren.

Uit het onderzoek blijkt dat er een voorkeur is voor de stichtingsvorm bij ver-
zelfstandiging. Deze vorm wordt namelijk frequenter gebruikt. De voorkeur
voor de stichtingsvorm heeft een relatie met de hoge mate waarin verzelfstan-
diging in de zachte sector (Educatie, Zorg/volksgezondheid en Sociale Zaken)
is toegepast. Dit is te verklaren uit het feit dat juist op deze terreinen de over-
heidsbemoeienis (zowel op de Nederlandse Antillen als op CuraQao en elders)
in de loop der jaren toenam. De overheid plaatst nu deze niet-kerntaken op
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afstand. De zachte sector leent zich minder voor verzelfstandiging in de vorm
van een overheids-NV, omdat er in principe geen sprake is van winstoogmerk.

Het aantal verzelfstandigingen en privatiseringen neemt toe en het tempo
stijgt. Het is aannemelijk dat het tempo toeneemt naarmate de overheid en
andere actoren, zoals vakbonden en externe adviseurs, leren.
Aannemelijk is dat de overheid zich de techniek van het verzelfstandigen heeft
eigengemaakt. Maar het is onwaarschijnlijk dat de gedachte achter het crearen
van een kernoverheid is doorgrond. Met andere woorden, de overheid heeft
een techniek leren beheersen, maar heeft nog geen inzicht verworven in het
totaal beeld. Anders gezegd, de overheid gaat pragmatisch en mogelijk zelfs
opportunistisch te werk.
De ervaring van de ambtelijke top neemt toe. Maar het ontbreekt aan betrok-
kenheid van de politieke en ambtelijke top, wat nog versterkt wordt door de
politieke wisselingen.
De groei van de consultancymarkt in de diepte en de breedte heeft ook een
positieve bijdrage geleverd aan de versnelling van het tempo van verzelfstan-
diging. Ook het feit dat er aantoonbare voorbeelden van verzelfstandigde or-
ganisaties ontstaan maakt het abstracte concept van verzelfstandiging concreet
en daardoor neemt de weerstand tegen verzelfstandiging af, met name bij
ambtenaren en vakbonden.

Buitenlandseideean speleneendubbele rol. Deconcepten worden geimporteerd
door Nederlandse bestuurders, buitenlandse consultants, in het buitenland op-
geleide professionals, adviseurs van internationale organisaties. Enerzijds zijn
ze een verrijking en hebben ze versnelling mogelijk gemaakt. Anderzijds heb-
ben buitenlandse ideean het ontwikkelen van eigen, aan de lokale context aan-

gepaste, oplossingen tegengewerkt. Er is geen vertrouwen in de eigen ideean
van de eigen mensen. Het gevolg is dat de oplossingen niet aansluiten bij de
lokale omstandigheden.

Het gebrek aan visie en strategie bij de overheid op de Nederlandse Antillen
en Cura ao heeft zich in het verleden ook voorgedaan bij het nationaliseren
van slechtlopende bedrijven en het in het leven roepen van zelfstandige orga-
nisaties. Ook hier is de overheid praktisch en opportunistisch te werk gegaan,

ingegeven door het feit dat de overheid kon beschikken over financiale mid-
delen en dat het een manier was om de achterban (in het patronagesysteem)
aan zich te binden.
De overheid kan op veel andere manieren trachten te helpen om een bedrijf te
redden van de ondergang, maar moet de zaak niet overnemen. Het verdwijnen
van niet-levensvatbare bedrijven is een natuurlijk en onvermijdelijk proces.
Wei is de overheid een initiator van nieuwe activiteiten op met name econo-
misch gebied en in het bijzonder wat infrastructuur betreft. Op basis van de in
het leven geroepen organisaties kan vastgesteld worden dat veel inspanning
door de overheid is geleverd in de toeristische sector.
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De kernoverheid (hoofdstuk 9)
Op de Nederlandse Antillen en Curagao is onvoldoende aandacht besteed aan
het inrichten van de kernoverheid (na verzelfstandiging). Ondanks alle activitei-
ten doorde overheid als onderdeel van hetoptimaliseringstraject isde kernover-
heid niet dichterbij gekomen. De kerntaken (beleid, regelgeving en toezicht)
zijn onvoldoende versterkt. De versterking zou onder andere bereikt kunnen
worden door interne verzelfstandiging en het bevorderen van deskundigheid.
Deze versterking is een voorwaarde voor de overheid om de verzelfstandigde
organisaties op afstand te kunnen sturen.

De overheid is zich onvoldoende bewust van het belang van goede zorgcon-
tracten. Dit laatste blijkt uit het feit dat zorgcontracten ontbreken of achteraf
worden getekend, en dat de aanwezige zorgcontracten vaak geen meetbare
prestatie-indicatoren bevatten. Bovendien ontbreken rapportages van de ver-
zelfstandigde organisaties aan de kernoverheid en er gebeurt onvoldoende
met de weI ingediende jaarrekeningen. Het gebrek aan aandacht heeft waar-
schijnlijk te maken met verdeeldheid van de externe coalitie (de samenleving)
en met de ' /ive and /et /ive' instelling.

De verzelfstandigde organisaties (hoofdstuk 10)

Verzelfstandiging leidt niet in alle gevallen tot verhoogde efficiantie. Soms leidt
het zelfs tot stijging van de (personeels)kosten. Dit is het gevolg van het feit dat
de omgeving is uitgeschakeld c.q. passief of verdeeld is, en er onvoldoende druk
op de organisatie is om te rationaliseren. Verzelfstandigde organisaties blijven
gesloten systemen die geen prikkels ontvangen uit de omgeving. Dit geldt met
name voor verzelfstandigde organisaties die een monopoliepositie innemen.
Daar komt nog bij dat men op de Nederlandse Antillen en Curaqao niet gewend
is mensen te ontslaan. De Nederlandse Antillen en Curagao zijn geen uitzonde-
ring. Obbema (2002) bijvoorbeeld stelt dat ook in Europa elektriciteit en post
als gevolg van privatisering duurder zijn geworden.

Het is de vraag of het verzelfstandigen/privatiseren van diensten het middel is
om de overheid van financi6le problemen te ontlasten. De overheid dient deze
organisaties toch tot op zekere hoogte te blijven steunen door het verstrekken
van contracten, leningen en/of subsidies. Tevens is het risico aanwezig dat de
bedrijven, eenmaal geprivatiseerd, failliet gaan, met alle gevolgen van dien.

De overheid wenst organisaties die zij niet kan aanzetten tot meer bedrijfs-
matig c.q. marktconform functioneren te privatiseren en denkt op deze wijze
alsnog de efficiantie te bevorderen. De theorie stelt dat dit daar waar er sprake
is van een monopolie weinig nut heeft. De gedachte is weI begrijpelijk, gegeven
het feit dat men nu moet toezien hoe verzelfstandigde organisaties worden
overgenomen door sociale netwerken. Wei moet gezegd worden dat door een
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assertieve pers en door het werk van het Openbaar Ministerie de laatste jaren
alternatieve 'checks' in het systeem zijn ingebouwd.

Het is niet per se ineffectief om een ambtenaar na verzelfstandiging aan te stel-
len als directeur van een verzelfstandigde organisatie. Het is afhankelijk van het
profiel van de functie en de persoon die wordt benoemd in de functie. Daar-
naast kan de kennis van een diensthoofd/directeur van de ambtelijke cultuur en
de kernoverheid een voordeel zijn.

De benoeming van de directie bij de verzelfstandigde organisaties is belang-
rijk. Het moet altijd een zorgvuldige afweging zijn wie in de directie benoemd
wordt. Het is echter een misverstand dat een ambtenaar als directeur van een
verzelfstandigde organisatie minder resultaten kan boeken. Maar het moet ook
niet zo zijn dat het voormalige diensthoofd automatisch de nieuwe directeur
wordt, omdat dat minder weerstand zou geven tijdens het veranderingspro-
ces.

De benoeming van de directie is doorgaans de verantwoordelijkheid van de
Raad van Commissarissen of het stichtingsbestuur. Alleen daarom al is de be-
noeming van leden van deze organen belangrijk. Hierbij moeten deskundig-
heid en andere vormen van toegevoegde waarde een rol spelen. In ieder geval
mogen deze organen geen verlengstuk zijn van de politiek bij onder andere het
benoemen van de directie. Het primaat van de politiek moet tot uiting komen
via interfaces die gericht zijn op output-sturing. Dit is wat tot nu toe vaak is mis-
gegaan en waar de grip op de verzelfstandigde organisatie verloren is gegaan.

De cultuur van een ambtelijke organisatie verandert niet meteen, hoewel er in
de beginfase van het verzelfstandigingsproces (de onthechtingsfase) ontegen-
zeggelijk een drive aanwezig is. Daar zijn gerichte interventies voor nodig die
verder gaan dan de introductie van een nieuwe huisstijl, waarvan het logo het
voornaamste onderdeel is. Met name training van het personeel is van belang.

Bij de analyse van organisaties op Curagao moet ook rekening worden gehou-
den met de kenmerken van de samenleving (zoals gesegmenteerd en hierar-
chisch) die weerspiegeld worden door de verzelfstandigde organisaties.

De omvang van de verzelfstandigde organisaties op de Nederlandse Antillen
en Curagao is van grote invloed op de configuratie van organisatie. De Simple
structure en Professional form blijken de meest voorkomende configuraties te
zijn bij verzelfstandigde en zelfstandige organisaties. Dit heeft te maken met
het feit dat het veelal gaat om kleine organisaties en de daarbij behorende pro-
cessen. De divisiestructuur komt voor bij grote operationele organisaties als de
Post N.V. en de Selikor N.V. Het grootste deel van de organisaties in de Neder-
landse Antillen en Cura ao is klein. Er moet veel meer aandacht besteed worden
aan het bestuderen van kleine organisaties (de Simple structure).
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Ten aanzien van de organisatiestructuur van verzelfstandigde organisaties kan
volgens respondenten worden geconcludeerd dat die na verzelfstandiging
doorgaans platter en minder bureaucratisch is.
Bij de bestudering van organogrammen kan gesteld worden dat de organisa-
tiestructuren niet substantieel zijn veranderd na verzelfstandiging. Daar waar
sprake was van verandering kan men zich afvragen of deze verandering ook
bereikt had kunnen worden door interne verzelfstandiging.

De aansturing vanuit de kernoverheid (hoofdstuk 11)

De overheid treedt onvoldoende op als regisseur die op hoofdlijnen stuurt,
maar bemoeit zich met de verkeerde aspecten van de bedrijfsvoering van de
verzelfstandigde organisatie.

De interfaces tussen de kernoverheid en de verzelfstandigde organisaties zijn
onvoldoende ontwikkeld. Er is onvoldoende nagedacht over de overheid als
regisseur. De aandacht gaat primair uit naar de juridische interfaces, terwijl met
name output-sturing aandacht verdient. Door dit gebrek aan voldoende en
adequate interfaces is de autonomie van de organisaties op afstand te groot.

Het politieke primaat is aangetast. De verzelfstandigde organisatie stuurt aan
op een grote afstand tot de politiek. En de politiek is niet bij machte de afstand
tot de verzelfstandigde organisatie in te verkleinen. Dit is het gevolg van de
verdeeldheid en het negatieve imago van de politiek waardoor de politiek de
media en de publieke opinie niet aan haar heeft.

Opvallend is dat de overheid een groot onderscheid maakt tussen overheids-
NV's en -stichtingen. Er wordt veel meer aandacht geschonken aan N.V.'s.

Opmerkingen

Er moet meer aandacht besteed worden aan de kernoverheid op de Nederland-
se Antillen en Cura ao. Er moet een visie worden ontwikkeld op de kernover-
heid als regisseur. Deze visieontwikkeling is meerdan een technische handeling.
Het is de introductie van een fundamenteel andere sociale technologie. Deze
introductie zal zeer intensief zijn en zal gepaard moeten gaan met de beTnvloe-
ding van de maatschappij. Met andere woorden, de overheid als contingency-
factor richting maatschappij.

Op de Nederlandse Antillen en CuraQao zal men zich veel meer moeten concen-
treren op het struaureren en managen van de simpele organisatie, gelet op de
hoge frequentie waarmee dit type organisatie aangetroffen wordt. Met andere
woorden, men moet vermijden om zaken die ontwikkeld zijn voor grote orga-
nisaties zonder meer toe te passen.
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Ook zal aandacht besteed moeten worden aan de werking van netwerken. Niet
alleen netwerken tussen (simpele) organisaties maar ook de werking van sociale
netwerken zal nader onderzocht moeten worden. Met andere woorden, ver-
zelfstandiging als moderniseringsstrategie.

De ontwikkeling van Corporate Governance op de Nederlandse Antillen en Cu-
ra ao is noodzakelijk. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de
specifieke vraagstukken die zich situationeel voordoen. In eerste instantie zal
de nadruk moeten liggen op het implementeren van wat reeds is ontwikkeld.
Hierbij wordt gedacht aan: de modelstatuten, de profielschetsen voor de leden
van de Raad van Commissarissen en zorgcontracten voor overheids-NV's en -
stichtingen. Mocht wat reeds is ontwikkeld niet voldoen, dan dienen er alterna-
tieven opgesteld te worden.

De contingency-theorie is nog altijd het dominante paradigma in de organisa-
tiekunde. De benadering is nog altijd vruchtbaar. Er bestaat binnen de bena-
dering nog geen eenduidigheid over de vraag om welke contingency-factoren
het nu gaat, hoe deze te definieren en te operationaliseren. Het is wenselijk dit
verder aan te scherpen.  Het is van belang een synthese te ontwikkelen van de
diverse benaderingen.

Een institutionele benadering van de samenleving als contingency-factor biedt
mogelijkheden. In deze studie is gekozen voor de instituten:

•  De familiestructuur
•  Het onderwijs
•  De ontwikkeling van de bario
•  De ontwikkeling van de Rooms-Katholieke kerk
•  De vakbonden
•  De media

Verder is wenselijk de contingency-factoren onder te verdelen in factoren dicht
bij de organisatie en algemene factoren.
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Appendix: De latere relevante ontwikkelingen op het gebied van

verzelfstandiging op de Nederlandse Antillen en Cura ao

In dit hoofdstuk worden relevante ontwikkelingen na 2002 kort aangehaald.
De overheid onderneemt pogingen om de verzelfstandigde organisaties als in-
strument onder controle te krijgen; dit is evenwel een moeizame exercitie.

Na 2002 kondigt de eilandsoverheid (als aandeelhouder) operational audits bij
vijf overheids-NV's aan. Het is niet duidelijk om welke vijf overheids-NV's het
gaat. Na de aankondiging van de audits blijft het stil. WeI wordt er een Opera-
tional Audit uitgevoerd bij de UTS N.V., maar de resultaten verdwijnen in een
la.

Vanaf 2004 loopt er een onderzoek, door de Stichting Overheidsaccountantsbu-
reau in opdracht van de minister van Volksgezondheid, bij het verzelfstandigd
Analytisch Diagnostisch Centrum waar voor miljoenen guldens is gefraudeerd.
Het onderzoek is in juli 2005 nog steeds niet afgesloten.

Op 1 maart 2004 treedt Boek 2 van het Antilliaans Wetboek van strafrecht in
werking. Hierdoor veranderen de wettelijke bepalingen voor 'governance' van
N.V.'s en stichtingen in het algemeen en dus ook voor de overheids-NV's en
-stichtingen. Directieleden en bestuurders worden persoonlijk aansprakelijk ge-
steld voor hun handelen als bestuurder.

De Landsverordening ZBO wordt op 29 oktober 2004 gepubliceerd (Landsveror-
dening van de 6de oktober 2004 tot wijziging van de Staatsregeling van de Ne-
derlandse Antillen, PB 2004, Nr. 75). Dit maakt het mogelijk om naast de vorm
van overheids-NV's en -stichtingen ook de vorm van Zelfstandig Bestuursorgaan
te creeren.

De Post Bank N.V. gaat een strategische alliantie aan in oktober 2004 met een
Canadese partner. Dit wordt aangeduid met privatisering.

De overheids-NV Dutch Caribbean Airlines gaat in oktober 2004 failliet, nadat
blijkt dat niet meer kan worden voldaan aan de financiale verplichtingen.  Dit
is niet alleen het gevolg van de hevige concurrentie op de zogenaamde trans-
Atlantische route, maar ook door niet adequaat Corporate Governance.

In 2005 gaat ook de concurrent Air Holland failliet. Er zouden banden bestaan
met de KLM en er zou zwart geld in het spel zijn. Er ontstaan theorieen die
stellen dat Air Holland een instrument is geweest van de KLM om de DCA te
elimineren.

De benoeming van een neef van de gedeputeerde belast met onder andere
Toerisme (qualitate qua president-commissaris) bij de verzelfstandigde Curagao
Tourist Board (CTB), op 22 november 2004, leidt tot veel commotie. Maar uit-
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eindelijk heeft de benoeming toch plaatsgevonden. In april 2005 wordt onder
onduidelijke omstandigheden een medewerker op het kantoor CTB Miami be-
noemd met zeer goede arbeidsvoorwaarden. In deze periode komt ook aan het
licht dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met credit cards, onder andere door
de gedeputeerde belast met Toerisme. April 2005 bevestigt de Stichting Over-
heidsaccountantsbureau, na onderzoek, dat er geen duidelijke regels zijn voor
het gebruik van credit cards. Dit alles weerhoudt de CTB er niet van om in april
2005 een CAO te tekenen met de werknemers.

Op 8 oktober 2004 verschijnt het rapport van de Advieswerkgroep Bestuurlijke
en financidle verhoudingen Nederlandse Antillen: "Nu kan het ... nu moet het!"
De essentie van het rapport is om de dubbele bestuurslaag (Land en Eilandge-bied) op te heffen. Dit houdt in dat er in de toekomst geen overheids-NV's en
-stichtingen van het Land zullen bestaan en dat alle overheids-NV's en -stichtin-
gen zullen ressorteren onder de respectievelijke eilandelijke overheden.

Aqualectra N.V. kondigt begin 2005 een verhoging van tarieven van water en
elektriciteit aan. In mei 2005 blijkt dat de Aqualectra een verlies heeft geleden
van acht ton. Begin juni 2005 worden de tarieven van water en elektriciteit
wederom verhoogd. Dit roept weerstand op bij de burgers. De ontwikkelingen
worden door de directie en de eilandelijke overheid toegeschreven aan ontwik-
kelingen op de internationale oliemarkt.

Curoil N.V. blijft in 2005 in opspraak, met name naar aanleiding van de stijging
van de benzineprijzen en door het 'gerommel' aan de top in verband met de
pensionering van de directeur en het vertrek van zijn gedoodverfde opvolger
(een zoon van de gedeputeerde van Onderwijs). In juni 2005 stijgen de prijzen
drastisch en wordt de toegevoegde waarde van Curoil ter discussie gesteld.

UTS N.V. vertoont grote verliezen (twintig miljoen) in april 2005. De positie van
de Algemeen directeur is weer ter discussie en er wordt onderhandeld over een
VUT-regeling.

Giro N.V., die in 2004 is geprivatiseerd, vertoont groei. In mei 2005 wordt de
Giro door de Landsbemiddelaar gesommeerd om met de vakbond aan tafel te
gaan om te onderhandelen over een CAO.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura ao installeert een 'Commissie
Corporate Governance'. Eind april 2005 presenteert de commissie een code
voor 'Corporate Governance'.

In 2004 wordt een leerstoel 'Corporate Governance' aan de Universiteit van de
Nederlandse Antillen ingesteld. Het benoemingsproces is in juli 2005 ver gevor-
derd. Ook hebben tussentijds diverse workshops plaatsgevonden die zijn bijge-
woond door vele directies en bestuurders van overheids-NV's en -stichtingen.
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In november en december 2004 volgt de organisatie PO&1CT van het Land een
cursus beleid om de kerntaak beleid beter te kunnen uitvoeren.

In februari 2005 wordt de luchtverkeersleiding verzelfstandigd in de vorm van
een ZBO. In februari 2005 kondigt ook de minister van Financian plannen aan
om de Inspectie der Belastingen, in navolging van de Belasting Accountants
Dienst, te verzelfstandigen.

Op 8 april 2005 wordt het referendum met betrekking tot de staatkundige toe-
komst van Cura ao gehouden. Curagao kiest voor het opheffen van de dubbele
bestuurslaag c.q. het opheffen van het Land. Hierdoor zullen in de toekomst
alle Overheids-NV's en stichtingen in relatie staan tot de eilandgebieden.
Eind april 2005 worden de aandelen van GEBE N.V. door het Land aan het ei-
landgebied St. Maarten overgedragen. De aandelen van Saba en St. Eustatius
worden vooralsnog bij het Land gehouden. Dit alles vooruitlopend op het op-
heffen van de bestuurslaag van het Land.

De minister van Telecommunicatie (van de politieke partij PAR) komt eind april
2005 in opspraak vanwege de politieke benoeming van een partijgenoot met
een strafblad tot 'Postmaster General van de Nederlandse Antillen' bij de ZBO
Bureau Telecommunicatie en Post. Kort daarvoor was dezelfde minister in op-
spraak vanwege het tegen de procedures in overmaken van een bedragvan 66n
miljoen (2004) en een jaar later twee miljoen van de winst van het verzelfstan-
digde Bureau Telecommunicatie en Post aan de verzelfstandigde Universiteit
van de Nederlandse Antillen. Vanwege de maatschappelijke verontwaardiging
over de politieke benoeming stelt de minister van Telecommunicatie haar mi-
nisterspost ter beschikking aan de politieke partij PAR. De minister wordt echter
ook in het parlement ter verantwoording geroepen. In het parlement overleeft
zij een motie van wantrouwen. Het stemgedrag van coalitiepartner PLKP op
deze motie van wantrouwen leidt er toe dat de PLKP uit de coalitie wordt ge-

zet.
In mei 2005 neemt de minister van Economische Zaken (van de politieke partij
PLKP) protectionistische maatregelen om de frisdrank- en bierindustrie te be-
schermen. Dit speelt zich af nog voordat de minister moet aftreden vanwege
het incident rond de motie van wantrouwen tegen de minister van Telecom-
municatie.

In april 2005 kondigt de verzelfstandigde Selikor N.V. nieuwe winsten aan en
tekent een nieuwe CAO met de werknemers.

In mei 2005 wordt kenbaar gemaakt dat de CDM N.V. wederom verlies leidt. De
privatisering van de CDM N.V. is nog steeds niet afgerond.

In mei 2005 neemt het Bestuurscollege het besluit om de Dienst Domeinbeheer
intern te verzelfstandigen tot een grondbedrijf.
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Op 3 juni 2005 tekent de Universiteit van de Nederlandse Antillen, na bijna
twee jaar onderhandelen, een zorgcontract met de overheid (de minister van
Onderwijs). Het contraa is geldig voor drie jaar, van 2004 tot en met 2006. Het
positieve is dat er een eerste zorgcontract is getekend. Het is betreurenswaar-
dig dat het contract laat is getekend en derhalve niet adequaat kan fungeren
als sturingsmechanisme. Ook begint de universiteit onderhandelingen met de
vakbonden over een CAO.
Een ander door het Land gesubsidieerd instituut voor (beroeps)onderwijs, de
verpleegkundige opleiding IFE, heeft nog steeds geen zorgcontract. Hierdoor is
er een paar keer per jaar een liquiditeitscrisis bij deze organisatie.

14 Juni 2005 wordt door de GGD een accountant aangetrokken als interim-
hoofd om een beleidsafdeling op te zetten. De afdeling zal onder andere een
rol gaan spelen bij het opzetten van zorgcontracten voor de gezondheidssector.
Simultaan wordt gewerkt aan het oprichten van een Gezondheidsraad die een
adviesorgaan is van het Bestuurscollege met betrekking tot het beleid ten aan-
zien van de volksgezondheid. De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van
de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patienten.

Eind juni 2005 verklaart de president van de Centrale Bank van de Nederlandse
Antillen dat het ambtelijk apparaat tekortschiet en niet in staat is om de kern-
taak uit te voeren.  Dit is het gevolg van het IMF-traject.

Eind juni 2005 bereidt het Eilandgebied CuraQao een traject voor om de dien-
sten conform prestatie-indicatoren te laten functioneren.
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Stellingen

1. Kolonisatie, imperialisme, internationalisering en globalisering zijn in
wezen hetzelfde. De globalisering is gestart met de expansie van de
Grieken en de Romeinen.

2. Een slavenmaatschappij is ingericht om spierkracht van mensen te be-
heersen en uit te buiten. De kenmerken van deze samenleving blijven
nog lang in stand na de afschaffing van de slavernij.

3. Hetis waarschijnlijkdatdekomst van deolie-industrieeen etnocentrische
manier van organiseren en managen op Curalao heeft geintroduceerd.
De samenleving heeft zich echter niet voldoende aangepast. Op het eer-
ste gezicht lijken organisaties naar westers model ingericht, maar bij
verdere observatie en onderzoek blijkt er een varieteit aan gedrag te
bestaan.

4. De integratie in de multiculturele samenleving is op Cura ao verder ge-
vorderd en beter verlopen dan in Nederland.

5. De corruptiezaken rond Curinta N.V., Giro N.V., Post N.V. en DCA illu-
streren dat de verzelfstandigde organisaties de belangen van de sociale
netwerken dienen.

6. Verzelfstandiging leidt niet tot een betere prijs-kwaliteitverhouding c.q.
betere service voor alle klanten; meestal kan slechts de klant met vol-
doende inkomen verbetering bespeuren.

7. Het conflict tussen president Hugo Chavez van Venezuela en het staats
bedrijf PDVSA in 2002 en 2003 is een poging om de fragmentatie van de
Venezolaanse overheid tegen te gaan c.q. het primaat van de politiek in
ere te herstellen.

8. De globale wereld is een postmoderne wereld die leidt tot spanningen
en conflicten.

9. De interventie in Afghanistan en de oorlog tegen Irak zijn het met ge-
weld op etnocentrische wijze implementeren van een partijdemocratie
door het Westen, met name door de Verenigde Staten. Dit is in feite de
fragmentatie van de Afghaanse en Irakese piramidale samenleving.

10. De verspreiding van het netwerkmodel en de integratie van de EU lijken
een paradox.
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From the early 80's, governments in the Netherlands Antilles have increasingly
been distancing themselves from organization departments. The process is
better known as independization or corporatization. The government was a
monolithic pyramid which exploded into a network of organizations.

This research refers to the following four questions:
• Whydoesgovernmentchange?Whichforcesdrivepyramidalgovernment

organizations into the direction of a molecular network organization?
(Contingency faaors)

•   What does the core government look like after corporatizing the non-
core tasks (Core government)

• How do the corporatized organizations develop? (Corporatized
organizations)

• How does the core government manage the corporatized and
independent organizations? (Management by the core government)

Corporatization isacontinuum extending from formsof internal independization
to aaual sale of governmental property. Reasons for corporatizing tasks are
presented rationally, but Van Twistet. al., (1996)statethatthisisoftensubsequent
opportunistic rationalization (also Frissen et. al., 1992). Corporatization is an
imported concept in the Netherlands Antilles and Cura ao.

There are two organizational types: government organizations and those
within the private sector. Government organizations are divided into two sub-
categories: core government and semi-government. Within the private sector
there is a difference between organizations which are primarily focused on the
domestic market, and those which compete internationally. Corporatization
is the shifting from a core government organization to a semi-government
organization. Privatization is the shifting from a government organization or
a semi-government organization to the (local or international) private sector.
The opposite of corporatization is nationalization or de-privatization. This
is the shifting of a private sector organization to a core or semi-government
organization.

Research on corporatization in the Netherlands Antilles, especially in Cura ao,
must be in line with the contingency-approach - not only because place and
time are specific, but also because policy applied to date in the Netherlands
Antilles and Cura ao has by-passed the issue.

The first topic concerns contingency factors. In this thesis the following
contingency factors are explored (Chapter 4):

•   The community
•   The economy
• Technology
•   The government and politics
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The starting point is that the governmental system is an 'instrument' on whichthe external coalition, i.e. citizens, parliament and authorities, have lost their
grip, and this fact has turned it into a 'Closed System'. The corporatization
process is intended to turn the core government back into a manageableinstrument while the corporatized organizations are launched as instruments aswell. Among other things, the lack of further definition of the core governmentturns the corporatized organizations into 'Closed systems'.

Corporatization is a process in which four phases can be distinguished:externalization; detachment; reorientation; internalization (Hakvoor andVeenwijk 1998).

The history of mankind and/or the development of the community (paragraph
4.1) isthe developmentof organizations. Western organizations havedevelopedfrom 'Simple Structure' to 'Adhocracy'. There is a clear shift from vertical tohorizontal governing (Bovens et. al., 2001: 258; Frissen, 2003).

The second topic concerns core government. There are two extremes withregard to core government. The first originates with a design for the core
government: a small, highly qualified government in charge of developmentof governmental programs and the supervision of their implementation. Inshort, the government as director. The second school of thought sees coregovernment as the organization that remains after all non-core tasks have been
corporatized. It goes without saying that this organization is not equipped tofulfill the role of director. As a result the corporatized organizations enjoy too
much independence.

The third topic refers to the corporatized organization. Van Twist et. al. (1996)
have developed four scenarios (Chapter 5) which refer to the development ofcorporatized organizations:
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Figuur 39: Four possible scenarios for the corporatized organizations according to Van Twist et. al. (1996)

All four scenarios appear to exist in reality. In other words, corporatization has
varied results.

The fourth topic concerns the relationship between core government and the
corporatized organizations. The nature of this relationship is an integral part of
corporatizing society's modernizing strategy.

Empirical research shows that the relationship between the government and
corporatized organizations is badly regulated (Chapters  9  and 11). Matters
have not carefully been thought over before introducing the corporatization
process.

From studying developments taking place in Curagao (Chapter 7), it can be
concluded that developing organizations are ethnocentrically presented in
organization sciences.
Society in Curagao has always been a pyramidal one, and only recently has it been
able to determine its own development. It can be stated that the separation

of employee and the production means that industry brought with it at the
beginning of the twentieth century, also took place in Cura ao. The conclusion
is that changes in the Netherlands Antilles and Curagao superficially resemble
those in the West. However, on examining the issue further, it can be stated that
self-development has taken place. In order for Cura ao and the Netherlands
Antilles to develop further, a connection with this self-development must be
sought.
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The contingency factors (Chapter 8)
Government corporatization in the Netherlands and CuraQao is a reaction to
external changes. Corporatization is a reactive strategy of the government to
(external) pressure from Dutch politics and the International Monetary Fund.It can be said that the influence of Dutch politics as a contingency factor is
particularly great, which leads to insufficient consideration being taken of local
situational factors.
Cura ao's basic structure remains a segmented, hierarchical society, which is
further consolidated by structural changes imposed by Holland. Curaqao hasnever known autonomous development.

The above comment should be seen within the context of the growing
globalization that privatization and a small core government prescribes.
Corporatization must be part of a proactive self-modernization strategy ofthe government. The motives behind the privatization or corporatization of
a government organization are important. Advantages must be weighed
against disadvantages and the whole must fit within a vision. Privatization or
corporatization should have added value, financial as well non-financial.

The pace of corporatization in the Netherlands Antilles and Curagao increases
as the result of internal and external pressure. The pressure exercised by the
Netherlands and the IMF played an important role here. Certainly, in a context
where there is no consensus on corporatization within local politics, the level of
anxiety among civil servants is high, and the understanding of all stakeholders
is low. In addition, there is the existing hierarchical relationship between the
Netherlands Antilles and Cura ao.

Corporatization is a process that is occurring more frequently in the Netherlands
Antilles and Curagao. However, just because corporatization takes place more
and more frequently, it cannot necessarily be concluded that this is only afashionable trend - particularly in the case where there is enormous external
pressure from Holland and the IMR Several department heads have also
supported the process of corporatization because, among other things, better
working conditions were anticipated.

Research shows there is a preference for establishing foundations when
corporatization takes place. Foundations are more frequently used. The
preference for establishing foundations is related to the high rate ofcorporatization that took place in the soft sector (Education, Care and Public
Health and Social Affairs). This can be explained by the fact that it was precisely
in these fields that increasing governmental interference (in the Netherlands
Antilles as well as Cura ao and elsewhere) took place through the years. These
non-core tasks are currently placed at arm's length. The soft sector is less prone
to corporatization in the form of a governmental company because in principle
there is no profitability attached.
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The rate and pace of corporatization and privatization increase as the

government and other sectors - such as trade unions and external advisors -
become more professional.
It can be said that the government has mastered the techniques of
corporatization. However, it is unlikely that the principle behind the creation of
a core government is clearly understood. In other words, the government has
learned to master a technique, but it still lacks insight into the total vision. The

government performs pragmatically and probably also opportunistically.
The experience of top level government officials increases; but there is lack of
commitment from top-level politicians and civil servants which is intensified due
to political changes.
The growth of the consultancy market has also contributed positively to the
increased paceof corporatization. The factthattherearedemonstrableexamples
of corporatized organizations makes the abstract concept of corporatization
more concrete, whereby resistance to corporatization from civil servants and
trade unions becomes less.

Foreign ideas play a two-fold role. Concepts are imported from Dutch

authorities, foreign consultants, professionals trained abroad, and advisors of
international organizations. On the one hand, they are an enrichment and have
made acceleration of the process possible; on the other hand, these foreign
ideas have worked against the development of solutions applicable to the local
context. There is no confidence in local ideas and local people. The result is that
the solutions do not match the local situation.

Lack of vision and strategy of the Netherlands Antilles and CuraQao governments
has occurred in the past when badly running companies were nationalized
and independent organizations were established. Here again the government
performed pragmatically and opportunistically as it had the financial means at
its disposition to bind supporters (patronage system).
There are many different waysthatthe government can try to rescue a company
on the brink of bankruptcy, but it should not take it over. That these non-viable
companies then disappear is a natural and unavoidable process.

The government is on the other hand an initiator of new activities in the
economic sphere, particularly in respect of infrastructure. Based on the new
organizations that have been established, it is clear that the government has

injected much effort in the tourism sector.

The core government (Chapter 9)

Inthe Netherlands Antillesinsufficientattention has been paidtoorganizingthe
coregovernment(after corporatization). In spite of all activities performed bythe
government as part of the optimization process, the core government is poorly
developed. Core tasks (policy, regulations and supervision) are insufficiently
developed. Development could take place through internal corporatization
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and promoting professionalism. Development is a governmental requirement
to manage corporatized organizations from a distance.

Government is insufficiently aware of the importance of good service contracts.
This is confirmed by the fact that service contracts are lacking or are signed
afterwards, and existing contracts often do not reflect any measurable
performance indicators. Moreover, reports by corporatized organizations to the
core government are missing and little is done with the annual accounts that
are delivered. This lack of attention may be related to the division within the
external coalition (society) and to the attitude 'live and let live'.

Corporatized organizations (Chapter 10)

Corporatization does not in all cases result in better efficiency. It sometimes
even leads to an increase in (personnel) expenditure. This is the result of an
inactive, passive or divided environment, and there is insufficient pressure on
the organizations to rationalize. Corporatized organizations remain closed
systems, which do not receive stimulation from their surroundings. Corporatized
organizations in a monopoly position are a good example. Moreover, in the
Netherlands Antilles and Curalao organizations are not used to dismissingemployees. The Netherlands Antilles and Cura ao are not exceptions. Obberna
(2002), for example, states that in Europe electricity and postal services have
become more expensive as a result of privatization.

The question arises whether the corporatization/privatization of departments
is the means to relieve the government of its financial problems. It is the
government's task to continue supporting these organizations to a certain
extent, by providing more efficient contracts, loans and/or subsidies. However,
there is always the risk that these organizations, when privatized, still become
bankrupt with all the consequences thereof.

The government wishes to privatize organizations that cannot be motivated
to function more effectively and/or in accordance with market conditions, and
believes that in this way efficiency will be promoted. Theory states that this
procedure is of little use when there is a monopoly position. The concept is
certainly understandable when we now look at how corporatized organizations
are being taken over by social network systems. It should be mentioned that
due to an assertive press and work performed by the Public Prosecutor during
recent years, alternative 'checks' have been built into the system.

It is not necessarily ineffective to appoint a civil servant as direaor of a
corporatized organization after corporatization has taken place. It depends
on the profile required for the position and the person who is appointed to
that position. In addition, an understanding of the civil service culture and core
government by the department head/director can be an asset.
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Appointing management for a corporatized organization is important. Those
appointed for the managerial tasks must always be carefully chosen. It is a
misconception that a civil servant as director of a corporatized organization can
achieve fewer results. But, it should not be so that a former department head
automatically becomes the new director because his appointment would cause
less resistance during the corporatization process.

Appointing management is always the responsibility of the Board of Directors
or the board of the foundation. For this reason alone, appointing members of
these organs is important. Professionalism and other forms of additional value
must play an important role here. In any event, these organs should not be an
extension of politics when, for example, managers are appointed. Primacy of
politics must be expressed through interfaces that are directed towards output-
managing. This is what has often gone wrong up to now, and as a consequence
the grip on corporatized organizations has been lost.

The cultureof acivilserviceorganizationdoesnot change immediately, although
it is indisputable that there is a drive present at the beginning phase of the
corporatization process. Directional interventions are needed which go beyond
the introduction of a new house style where the letterhead/trademark is the
most important part. In particular, training and upgrading personnel is very
important.

When analyzing organizations in CuraQao, the characteristics of the society (e.g.
segmented and hierarchical)thatare reflected in the corporatized organizations
should be taken into consideration.

The size of the corporatized organizations in the Netherlands Antilles and
Curagao is of great influence on the configuration of the organization. Simple
Structure and Professional Form appear to be the most common configurations
in corporatized and independent organizations. This is mainly because small
companies and their corresponding processes are being dealt with. Division
Structure is present in large operational organizations such as Post N.V. and
Selikor N.V. The majority of organizations in CuraQao and the Netherlands
Antilles are small. Much more attention must be paid to studying these small
organizations (Simple Structure).

According to respondents, it can be concluded that the organization structure
in corporatized organizations is generally flatter and less bureaucratic.
Upon studying organization charts, it can be stated that organization structures
have not changed substantially after corporatization. In the instances where
there were changes, the question arises whether they could have also been
reached through internal corporatization.
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Management by the core government (Chapter 11)
The government does not perform adequately as director in charge of
fundamentals, but interferes in the wrong aspects of management of the
corporatized organization.

The interfaces between the core government andthe corporatized organization
are insufficientlydeveloped. Little thought has been given tothe government as
director. Attention is concentrated primarily on juridical interfaces while output-
managing also requires attention. Due to the lack of sufficient and adequate
interfaces, the autonomy of the organizations is too great.

Political primacy is affected. Management of the corporatized organization is
too far from the political system. The political system does not have the power
to reduce the distance between itself and the corporatized organization. This
is the result of discord and negative political imaging, whereby the media and
public opinion are not sympathetic towards the political system.

It is remarkable that the government differentiates significantly between
government owned companies (NV's) and foundations. Much more attention is
given to government owned companies (NV's).

Remarks

More attention must be paidtothecoregovernment inthe Netherlands Antilles
and Cura ao. A vision of the core government as director must be developed.
Visiondevelopmentismorethan justatechnicaltransaction. Itistheintroduction
of a fundamentally different social technology. This introduction should be very
intensive and should go hand in hand with influencing society. In other words,
the government should serve as a contingency factor for society.

In view of the great number of simple organizations, authorities in the
Netherlands Antilles and Cura ao must concentrate much more on structuring
and managing this type of organization. In other words, systems developed for
larger organizations should not be applied without due analysis.
More attention should also be paid to how networks function. Not only networks
between (simple) organizations, but also the operation of social networks
should be investigated further; i.e. corporatization applied as a modernization
strategy.

Development of Corporate Governance in the Netherlands Antilles and Cura ao
is a necessity. In this respect, specific issues that occur occasionally must be taken
into account. Initially, emphasis must be placed on the implementation of what
has already been developed. Some examples are: model articles of association,
draft profiles for members of boards of directors, and service contracts for
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government NVs and foundations.
If the existing material does not suffice then new alternatives will have to be
developed.

Thecontingency-theory hasalways beenthedominantparadigm in organization
science. The approach always produces results. There is no consensus on the
question as to which contingency factors are referred to, how to define them
and how to operate them using this approach. It is desirable to carry out further
studies on this matter. It is important to synthesize the different approaches.

An institutional approach to society as contingency-factor offers possibilities.
The following institutions are chosen in this study:

• Family structure
• Education
•    Development of neighborhoods
•     Development of the Roman Catholic church
• Labour unions
• Media

It is further desirable to subdivide the contingency factors into:
- factors close to the organization
- general factors
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Bijlage  1:  Vragenlijst eerste  deelonderzoek

Curagao. «Adres»

«Naam_organisatie»
Aan de directie
«Adres»
Willemstad. Cura ao N.A.

Geachte directie.

Naar aanleiding van ons telefonisch contact op datum vragen wij uw aandacht voor het
volgende.

Wij zijn 3 studenten van de Sociaal Economische Faculteit van de U.N.A. en assisteren

op dit moment in een wetenschappelijk onderzoek naar de verzelfstandiging van over-
heidsdiensten en overheidsbedrijven.
Tijdens dit onderzoek zullen wij enkele vragen stellen om een duidelijk beeld te vormen
van het proces van verzelfstandiging.

Wij hopen dat u ons van dienst kan zijn met het beantwoorden van de vragen, die wij
als bijlage hebben toegevoegd.
Tevens zouden wij u dankbaar zijn als wij, indien beschikbaar, een kopie van de statuten
van uw bedrijf kunnen krijgen en een organogram van uw bedrijf van v66r de verzelf-
standiging en 66n van na de verzelfstandiging.
Graag zouden wij de vragen op korte termijn schriftelijk zoveel mogelijk beantwoord
zien, maar natuurlijk is het mogelijk om de vragen telefonisch of persoonlijk te beant-
woorden. Onder aan deze pagina treft u ons emailadres, faxnummer en telefoonnum-
mer.

Als laatste willen wij u bedanken voor uw tijd en aandacht voor het beantwoorden van
onze vragen wat ons onderzoek ten goede komt.
Indien u dat op prijs stelt zullen wij u de resultaten van het onderzoek, wanneer beschik-
baar, kenbaar maken.

Ten overvloede informeren wij u dat de informatie vertrouwelijk zal worden behandeld,
conform gangbare regels bij een dergelijk onderzoek.

Hoogachtend,

Onderzoeksteam Verzelfstandiging Overheidsbedrijven

Tel. 8684422 toestel 125 Fax : 8692854 Emailadres:
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Vragen ten aanzien van Onderzoek Verzelfstandiging Overheidsorganisaties

1.   In welk jaar is de organisatie opgericht?
2.   In welk jaar is de organisatie verzelfstandigd?
3.   Hoe lang heeft de verzelfstandiging geduurd c.q. wanneer is voor het eerst het

idee van verzelfstandiging gelanceerd?
4.   Wat waren de achterliggende gedachten van de verzelfstandiging?
5.   Wat zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging geweest?
6.   Zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging gehaald?
7. Hoeveel werknemers waren er voor de verzelfstandiging in dienst en hoeveel

zijn er nu in dienst?
8.  Wat is de visie en missie (strategie) van de onderneming en is deze sinds de

verzelfstandiging gewijzigd?
9. Welke rechtsvorm heeft de organisatie?
10. Is er een wijziging geweest in het behalen van de doelstellingen van de onder

neming na de verzelfstandiging?
11. In welke mate hebben de politiek en andere externe partijen invloed op het

algemeen bestuur en in hoeverre vindt u dat dit kan worden verbeterd?
12. Wat is de structuur van de organisatie en is deze sinds de verzelfstandiging ge

wijzigd (ingeval van ontbreken van een organogram)?
13. Is er naar uw mening een wijziging in de "cultuur" van de onderneming opge

treden?
14. Zijn de regels en procedures na de verzelfstandiging gewijzigd?

Einde
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Cura ao, «Adres»

«Naam_organisatie»
Aan de directie
«Adres»
Willemstad, Cura ao N.A.

Geachte directie,

Naar aanleiding van ons telefonisch contact onlangs, vragen wij uw aandacht voor het
volgende.

Wij zijn 3 studenten van de Sociaal Economische Faculteit van de U.N.A. en assisteren
op dit moment in een wetenschappelijk onderzoek naar de verzelfstandiging van over-
heidsdiensten en overheidsbedrijven.
Tijdens dit onderzoek zullen wij enkele vragen stellen om een duidelijk beeld te vormen
van het proces van verzelfstandiging. Wij zijn ons ervan bewust dat uw organisatie geen
verzelfstandigde overheidsdienst is, toch is het voor ons belangrijk te weten in hoeverre
de overheid een rol speelt in uw organisatie.

Wij hopen dat u ons van dienst kan zijn met het beantwoorden van de vragen, die wij
als bijlage hebben toegevoegd.
Tevens zouden wij u dankbaar zijn als wij, indien beschikbaar, een kopie van de statuten
van uw bedrijf kunnen krijgen en een organogram van uw bedrijf.
Graag zouden wij de vragen op korte termijn schriftelijk zoveel mogelijk beantwoord
zien, maar natuurlijk is het mogelijk om de vragen telefonisch of persoonlijk te beant-
woorden. Onder aan deze pagina treft u ons emailadres, faxnummer en telefoonnum-
mer.

Als laatste willen wij u bedanken voor uw tijd en aandacht voor het beantwoorden van
onze vragen wat ons onderzoek ten goede komt.
Indien u dat op prijs stelt zullen wij u de resultaten van het onderzoek, wanneer beschik-
baar, kenbaar maken.

Ten overvloede informeren wij u dat de informatie vertrouwelijk zal worden behandeld,
conform gangbare regels bij een dergelijk onderzoek.

Hoogachtend,

Onderzoeksteam Verzelfstandiging Overheidsbedrijven

Tel. 8684422 toestel 125 Fax : 8692854 Emailadres:
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Vragen ten aanzien van Onderzoek Verzelfstandiging (zelfstandige)
Overheidsorganisaties

1.   In welk jaar is de organisatie opgericht?
2.   Welke rol heeft de overheid gespeelt bij de oprichting van uw organisatie?
3.   Wat is de samenstelling van het bestuur van de organisatie?
4.   Is er sprake van subsidie van de overheid? Zo ja, is er volledige subsidie van de

overheid of een bepaald deel?
5.   Wie benoemt het bestuur?
6.   Is er een minister of gedeputeerde lid van het bestuur?
7.   Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe worden deze geijkt?
8. Hoeveel werknemers heeft de organisatie in dienst?
9.   Wat is de visie en missie (strategie) van de onderneming?
10. Welke rechtsvorm heeft de organisatie?
11. In welke mate hebben de politiek en andere externe partijen invtoed op het

algemeen bestuur en in hoeverre vindt u dat dit kan worden verbeterd?
Einde
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Bijlage 2: Respondenten eerste deelonderzoek

1           ABC busbedrijf NV
2 Afdeling Openbaar Vervoer/ Taxicentrale
3            BIE/ Bureau Intellectuele Eigendommen/ Industriale Eigendommen
4 Bureau Telecommunicatie
5 Bureau Voogdijraad
6           Bureau voor Olie-aangelegenheden
7           BZW Bureau Ziektekosten Verzekeringen
8 Casino Controle/ Gaming Control Board
9           Centro Pro Arte
10 CTB/ Toeristenbureau
11          Curagao Gas NV
12           DCA/ Air ALM/ Dutch Caribbean Airlines
13 Fundashon Antiyano pa Energia/ FAP
14 Fundashon Empresa Chiki
15 Fundashon Keramika
16          Fundashon pa Maneho di Adikshon/ FMA
17 Girodienst/ Girobank NV
18 KEZ/ Dienst Cultuur/ Servisio di Kultura/ Kas di Kultura
19 KEZ/ Dienst Onderwijs/ Openbare Scholen
20 KEZ/ Fundashon Material pa Sk01/ FMS
21 KEZ/ Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal/ SGE / School adviesdienst
22 KEZ/ Sedukal
23 KEZ/ Servisio pa Asuntunan di Hubentut
24           KEZ/ SOS/ Stichting Onderhoud Scholen
25         Korpodeko
26          LW/ Dierentuin
27 NAAM/ AAINA/Archeologisch Antropologisch Museum
28          OBNA NW Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen
29         Refineria di K6rsou NV
30 SDW Sentro Deportivo K6rsou
31 SOFNA/ Sociaal Fonds Nederlandse Antillen
32 Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
33 Stichting Leraren Opleiding
34 Stichting Reclassering
35 Stichting Studiefinanciering Cura ao
36 Stip/ Stichting Implementatie Privatisering
37 SVB/ Sociale Verzekerings Bank
38 UNA/ Universiteit van de Nederlandse Antillen
39 Veterinaire dienst/ abattoir
40 Woningbouw Cura ao NV
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Bijlage 3: De verzelfstandigde en zelfstandige organisaties op de
Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curasao

1              ADC/ Landslaboratorium/ Analytisch Diagnostisch Centrum
2 Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen/ ARNA
3           Bank van de Nederlandse Antillen
4 Belasting Accountantsbureau/ BAB
5            BIE/ Bureau Intellectuele Eigendommen/ Industriale Eigendommen
6 Bureau Ziektekosten Verzekering
7 Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. Capriles
8 Casino Controle/ Gaming Control Board
9                CTB/ Toeristenbureau
10        Curinde NV
11 Stichting Sociale Werkplaats / Fundashon Tayer Sosial FTS
12          Dienst van het Kadaster & Hypotheek kantoor
13 Dienst Centrale Markt/ Fundashon Marshe
14 FKP/ Fundashon Kas Popular
15           GGD/ BGD/ Arbo Consult

T
16 CEMS/ Curacao Emergency Medical Services
17          GGD/ DSM/ PSI/ Skuchami
18 Girodienst/ Girobank NV
19          ITS / Information Technology & Services/ Dienst Administratieve Automatisering
20          KEZ/ Fide/ Fundashon Inovashon di EnseAansa
21 KEZ/ Fundashon Material pa Sk01/ FMS
22 KEZ/ Fundashon pa Planifikashon di Idioma/ FPI
23 KEZ/ Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal/ SGE / School adviesdienst
24 NAAM/ AAINA/ Archeologisch Antropologisch museum
25    ONKADA
26 Post/ Postbank
27 Openbare bibliotheeld Fundashon Biblioteka Publiko
28 Sedreko/ Bureau Sportzaken
29         Selikor NV
30 SOAB/ Stichting Overheid Accountantsbureau
31 SVB/ Sociale Verzekerings Bank
32           Universiteit van de Nederlandse Antillen
33 WEB/ Water en Energie Bedrijf
34 Stichting Studiefinanciering Curaqao
35 Stichting Veeteelt Curagao / Stivecu

r 36          Stimulit
37 UTS/ United Telecommunication Services
38         Centro Pro Arte
39 FECK/ Fundashon Empresa Chiki K6rsou
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40 FMA/ Fundashon pa Maneho di Adikshon
41              GEBE

42          Fundashon Wega di Number K6rsou
43 KEZ/ Dienst Cultuur/ Servisio di Kultura/ Kas di Kultura
44 Korps Politie NA/ Roadwatch

45         Ontwikkelingsfonds
46          KEZ/ SOS/ Stichting Onderhoud Scholen

47          Korpodeko
48         Saba Bank NV
49           OBNA NW Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen
50         Rifresort NV
51         Santa Ana Shipyard NV
52 Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
53 Stichting Reclassering
54 Stichting Sportontwikkeling in de NA
55 FZOG/ Fonds Ziektekosten Overheids Gepensioneerden
56       Stadsherstel NV
57 Woningbouw Cura ao NV
58 Stip/ Stichting Implementatie Privatisering
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Bijlage 4: Lijst van Landsoverheidsstichtingen, -NVs en

gesubsidieerde instellingen
Opgave van het Departement van Financien van oktober 2002

Instellingen die door het Land gesubsidieerd worden

1        Fund. da Costa Gomes
2 Antilliaanse Recreatieve Kulturele en Sportmanifestaties
3 Stichting Reclassering
4         University of St. Maarten
5        Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE)
6 Stichting Nationale Parken
7 Stichting CARMABI
8 Stichting Monumentenzorg
9        Sportontwikkeling in de N.A.
10 Stichting Nationaal archeologisch museum
11        Subsidies aan Vakbondsorganisaties
12 Stichting pleeggezinnen Centrale
13         Instituto pa Formashon i Guia pa Famia i Yu / SIFMA
14        Fundashon Guia di Famia bow di vigilancia di juez
15 Stichting Brasami
16 Turningpoint
17 Casa Manita
18 San Fernando
19       Huize St. Jozef
20 Kinderoord Brakkeput, etc.
21 Stichting verantwoord ouderschap

Overheids-N.V.'s

1 Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC)
2 Capriles kliniek
3          Universiteit van de Nederlandse Antillen
4         Landsloterij
5     GEBE

6           Winair
7         ALM/ DCA/ Dutch Caribbean Airlines
8 Bureau Intellectuele Eigendommen
9 APNA/ Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen
10        Bank van de Nederlandse Antillen
11 UTS/ United Tecommunication Services
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12      Post NV
13 Bureau Telecommunicatie en Post
14 Sociale Verzekeringsbank (SVB)
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Bijlage 5: Lijst van Eilandsoverheidsstichtingen, -NVs en

gesubsidieerde instellingen

Opgave van de Afdeling Financien van december 2002

Vastgestelde Begrotingscijfers over 2002
& 2003 voor Stichtingen

Begroting Begroting
subsidies subsidies

Subsidie 2002 2003

Fin. Sticht. Overh. Acc. Bur. 2.500.000 2.500.000
1621201 Subsidies en Bijdr.
Bijdr/subs ABC Autobusdnst 7.400.000 7.400.000
1622202 Subsidies en Bijdr.
Subs. CPA tbv CPO 1.095.166
1630001 Dienst Economische Zaken

1631004 Economische Ontwikkeling
Subs. Cur. Tour. Dev. Found 18.002.562 18.002.562
1661001 Sociale Zorg

Bijdr aan B.Z.V. (PP-pat.) 82.607.415 92.100.000
1661002 Maatschappelijke Zorg
Ban Bario Bek 1.000.000           0
1662005 Bureau Vrouwenzaken
Vormingswerk                                                      47                 47
1664002 Subsidies en bijdragen
Verzorging ouden van dagen 13.181.000 13.181.000
Impl. ouderenbeleid 175 175
1682001 Volkswoningbouw
Bijdr/subs overheidsbedr. 4.900.000 4.900.000
(huursubsidie on-min vermogenden a/RK.R)

1661001 Sociale Zorg

Bijdr aan B.Z.V. (PP-pat.) 82.607.415 92.100.000
1661002 Maatschappelijke Zorg
Ban Bario Bek 1.000.000           0
1662005 Bureau Vrouwenzaken
Vormingswerk 47.000 47.000
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1664002 Subsidies en bijdragen
Verzorging ouden van dagen 13.181.000 13.181.000

Impl. ouderenbeleid 175.000 175.000

1682001 Volkswoningbouw
Bijdr/subs overheidsbedr. 4.900.000 4.900.000

(huursubsidie on-/minvermogenden a/F.K.R)
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==== EILANDGEBIED CURAQAO====
Begrotingscijfers over 2002

& 2003 voor stichtingen

Begroting Begroting
subsidies subsidies
2002 2003

00100 Algemene Dienst Eilandgebied
1600212 Bureau Rijbewijzen
5001 Subs. Ver.Veilig Verkeer 14.553 14.553
1600213 Overige Taken
5513 Sticht. Vishon K6rsou 237.000 237.000
1630001 Dienst Economische Zaken
5625 Subsidie aan consumenten 200.000 200.000
1631004 Economische Ontwikkeling
5306 Bijdr. aan CURINC 617.400 617.400
5307 Bijdr. coap verenigingen 150.000 300.000
5316 Bijdr. Innovatiecentr. Cur. 435.000 435.000
5320 Bijdr.Cur.Inform.Stim.Plan 478.974 548.000
5326 Gaming Control Board 0.000 250.000
5327 Fund. Impulso Ekonomiko 147.000                0
5329 Bijdr. SESNA 125.000 125.000
5330 Bijdr. Adeck 0.000 75.000
5331 Bijdr. Sedeck 0.000 75.000
5332 Fund. Negoshi PikiAa 0.000 31.200
1634102 Subsidies en Bijdragen
5101 Subs. Dierenbescherming 30.958 30.958
5308 Subs. STIVECU 181.168 181.168

5309 Subs. SOLTUNA 450.153 450.153
5312 STINAPA onderwaterpark 74.506 74.506
5314 Bijdr. expl. tek. CARMABI 448.791 600.927
5315 Subs. STINAPA 120.256 120.256
5321 Subs. primaire activiteiten 196.000 196.000
5324 Fund. Parke Tropikal 245.000 245.000
1648002 Overige gemeensch. uitg.
5322 STINAPA NME-project 186.200 186.200
5908 Sticht. Studiecomm. N.A. 980.000 980.000
1648003 Onderwijsvernieuwing
5511 Oudercie PI.forma di Mayor 58.800 58.800
5903 Sticht. Onderwijs-innov. 2.549.914 2.789.043
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5904 Sticht. voor Taalbevord. 1.268.400 1.268.400
5905 Fund. Material pa Skol 1.795.280 1.795.280
5915 Fund. Sentro pa Guia Edukashonal 3.900.000             0
1648004 Onderwijsondersteuning
5915 Fund. Sentro pa Guia Edukashonal 0 3.900.000

1648201 Beg. en vorm. jeugd. en vo
5901 Subsidie FEFFIK 5.293.376 5.293.376
1651002 Subsidies en Bijdragen
5912 Sticht. Openb. Bibliotheek 4.218.665 4.218.665
1653002 Subsidies en Bijdragen
5512 Subsidie SEDREKO 7.681.260 7.730.260
1654102 Subsidies en Bijdragen
5506 Bijdr. Monumentenfonds 1.000.000 1.000.000
5909 Sticht. Akademia di Arte 245.000 245.000
5933 Sticht. Monumentenzorg 392.000 392.000

00100 Algemene Dienst Eilandgebied
1654102 Subsidies en Bijdragen
5935 Subs.Het Cura aosch Museum 229.320 229.320

1658001 Subsidies en bijdragen
5931 Subsidie Karnaval 260.000 260.000
1661001 Sociale Zorg
5601 Subsidie Blindenzorg 264.600 264.600
1661003 Maatsch. Opbouw en Beg.
5607 INTEKREVO 102.900 102.900
1661106 Sociale Werkplaatsen
5636 Fund. Tayer Sosial 4.150.000 4.020.000
1662002 Jeugdzorg
5617 Subs. Fed. Kindercr6ches 3.000.000 3.000.000

5618 Jeugdwerk de Oleander 20.580                  0

5632 Stichting GVI Cura ao 47.452                  0

5634 Opvang res. zorg 3.920.000 3.920.000
5635 CoOrd. org. jeugdhulpverl. 1.666.000 1.666.000
1662005 Bureau Vrouwenzaken
5608 Verg. vrouwenontw. werk 350.000 350.000
1663001 Jeugdwerk
5323 Subs. SIFMA 196.000 196.000
5910 Landhuis Knip 111.916        0

5911 Jeugdcentrale Cura ao 200.900 200.900
5913 Sticht. Pro-Alfa 50.000 50.000
5914 Sticht. Naschoolse Opv. 1.500.000 1.611.916
5919 Subs. Jeugdraad 23.500 23.500
5920 Federatie van Buurtcentra 1.002.540 1.002.540
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5922 Sticht. Brakkeput Ariba 30.776 30.776
5923 Fundashon Mangusa 128.580 128.580
5926 Subs. Konseho di Hubentut 25.000 25.000
5927 Hubentut na kaminda 49.000 0.000
5929 Fed. Ant. Jeugdzorg 111.864 180.000
1671002 Jeugdgezondheidszorg
5703 Marna di Bon Conseho (WGK) 649.788 540.600
1671007 Overige taken
5203 Subsidie a/h B.Z.V. 2.684.869 2.684.869
5633 Fund. pa Maneho di Adikshon 2.940.000 2.940.000
5707 Soc. Kur. di Diabetikonan 33.555 33.555

5710 Persp. i Sosten Integral 1.854.000 1.854.000

1671009 Epidemiologie & Onderzoek
5703 Marna di Bon Conseho (WGK) 80.400 80.400
5712 Subs. Fund. Contrasida 29.000 29.000
1671102 Subsidies en bijdragen
5709 Cur. Emergency Med.Serv. 1.258.905 1.258.905
1748002 Overige gemeensch. Uitgaven
5803 Sticht. Onderhoud Scholen 2.450.000 2.450.000
5907 Sticht. Studiefin. Cura ao 13.516.800 13.516.800
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Bijlage 6: Vragenlijst tweede deelonderzoek
Vragen i.v.m. "Onderzoek 20 jaar Verzelfstandiging
Overheidsorganisatie"
Onderzoek uitgevoerd door de Sociaal Economische Faculteit van de Universi
teit van de Nederlandse Antillen
Februari 2003

Contactpersoon: Miguel Goede (561-6853, m.goede@una.an)

Concept
Gegevens Antwoordantwoord

«Naam_1        Naam van de organisatie organisatie»
«Respon-2 Naam respondent dent»

3 Datum interview

4 Telefoonnummer geinterviewde

5          E-mail

6       Naam van interviewer

7 Groepsnummer «Groep»

8 Telefoonnummer interviewer

9          E-mail

Vragen

In welk jaar is de organisatie oorspronkelijk
10      opgericht (al dan niet als onderdeel van de over- «Oprichting» (Jaartal is voldoende)

heid)?

Welke belangrijke veranderingen heeft de orga-
11 nisatie gekend op het gebied van verzelfstandi- «Verande-

ring»
ging en privatisering?

Overheids-NV
Overheidsdienst Land
Overheidsdienst eiland

12 Welke rechtsvorm heeft de organisatie nu? «Vorm» Overheidsstichting
Sui generis
Gesubsidieerde instelling
Geprivatiseerd
(ZIE TOELICHTING)
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Afgestoten
Geclusterd
Geprivatiseerd
Gesubsidieerd
Opgeheven

13 Welke status heeft uw organisatie nu? «Nu» Overgenomen van de
private sector
Slapend
Verzelfstandigd
Zelfstandig
(ZIE TOELICHTING)

Op welke datum is uw organisatie (conform de
14 statuten) verzelfstandigd (opgericht of gepriva- (Jaartal is ook goed)

«Verzelfstan-
digd»tiseerd)?

Eilandsinstantie
15      Moet uw organisatie ingedeeld worden bij de Landsinstantie«Overheid»Landsoverheid of Eilandsoverheid? Beide

Onduidelijk

Algemene Zaken
Arbeid & Sociale Zaken
Economische Zaken
Educatie & Onderwijs
Financian

16 «Sector» Binnenlandse Zaken
Tot welke (beleids)sector behoort uw organisa-
tie?

Justitie & Openbare
Orde
Vervoer, Transport &
Telecommunicatie
Volksgezondheid

Wanneer (welk jaartal) is voor het eerst het idee
17 van verzelfstandiging (of privatisering) van de «Eerste_idee» (Jaartal is ook goed)

organisatie gelanceerd?

]a

18      Valt de organisatie (indien overheids-NV) onder
«Stip»                Neede StIP?

VVeet niet

19                                                                                           «Duur»
Hoe lang heeft het verzelfstandigingsproces (of (Startdatum minus
privatiseringsproces) geduurd? einddatum)

JaWas de eerste directeur van de verzelfstandigde Nee
20 «Ambtenaar» Uit het bedrijfsleven

organisatie het voormalig diensthoofd of een
andere ambtenaar?

Interim-manager(alleen van toepassing bij verzelfstandiging) Anders
Is er een nieuwe directeur uit het bedrijfsleven
(niet uit de overheid of semi-overheid) die de                                      Ja21 eerste heeft vervangen? Nee
(alleen van toepassing bij verzelfstandiging)
Is de huidige directeur van de verzelfstandigde Man22      organisatie een man of een vrouw?                          «MV» Vrouw(alleen van toepassing bij verzelfstandiging)
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Ja
Is de huidige directie van de verzelfstandigde Nee

23      organisatie van lokale afkomst? Gedeeltelijk
(alleen van toepassing bij verzelfstandiging) Weet niet

Is tijdens het proces gebruikgemaakt van (een)                                       Ja24 lokale consultant(s)? Nee

Is er gebruik gemaakt van (een) buitenlandse                                      Ja
25

consultant(s) c.q. deskundigheid? Nee

Indien de organisatie door de overheid is overge- Ja

26                                                           Nee
nomen.  Is dit gebeurd omdat de oorspronkelijke
aandeelhouders zich terugtrokken omdat het Anders....
bedrijf niet meer rendabel was?

Indien de organisatie als zelfstandig is opgericht.                                 Ja
27      Is dit gedaan omdat anderen nooit daartoe het Nee

initiatief hadden genomen? Anders....

Scheiding beleid en
uitvoering
Depolitiseren
Efficientiemaatregel

Wat waren volgens u de belangrijkste achterlig- « Motief » Commercidler gaan
28 gende gedachten/motieven van de verzelfstandi- « Motief_ werken

ging (of privatisering)? code» Saneren van financian

Saneren van het ap-
paraat

Het volgen van een
trend

«Resultaat»          Ja
29      Zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging

«Resultaat_ Nee
(of privatisering) gehaald? code» Nog te vroeg

Hoeveel werknemers waren er voor de verzelf-
30     standiging in dienst? «M_start» (Bij benadering)

(alleen van toepassing bij verzelfstandiging)

31 «M__later» (Bij benadering)Hoeveel werknemers zijn er nu in dienst? (alleen
van toepassing bij verzelfstandiging)

32                                                                                           «Visie»Wat is de visie en missie (strategie) van de onder- (Op de achterkant invul-
neming? len)

Ja

33                                                               NeeZijn visie, missie en strategie sinds de verzelf-
standiging (of privatisering) gewijzigd? Weet niet

Is er een wijziging geweest in het behalen van
«Resultaat»      Ja

34 «Resultaat_ Neede doelstellingen van de onderneming na de
verzelfstandiging (of privatisering)? Is de organi- code» Motivering ....satie effectiever geworden?

la

35                                                               Nee
Is de organisatie efficianter geworden na verzelf-
standiging (of privatisering)? Nog niet

ja

36                                                               NeeIs de organisatiecultuur van de organisatie ver-
anderd? Nog niet
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Benoeming van be-
stuursleden door politiek

«Politiek» Politiek bestuurder is
37 «Politieke_ president-commissaris of

In welke mate heeft de politiek invloed op de
organisatie?

code» voorzitter

Informele invloed van de
politiek

Privatisering van de
organisatie

In hoeverre vindt u dat de politieke invloed kan Benoeming van RvC en38                                                                                                            bestuursleden uit deworden verbeterd?
politieke sfeer halen
Anders.
Politiek is onvermijdelijk

Simple
Machine

39      Wat is de structuur van de organisatie? «Type»
Professional
Divisionalized
Adhocracy
(ZIE TOELICHTING)

1a

Nee
40                                                                                           (Kunnen wij een kopie

Is de organisatiestructuur sinds de verzelfstandi-
ging of privatisering gewijzigd?

krijgen van het organi-
gram?)

la
41 Zijn de regels en procedures na de verzelfstandi-

Neeging (of privatisering) gewijzigd?
nvt

la
42       Geniet de organisatie thans monopolie? Nee

Deels

Jaarrekening uitbrengen
Periodieke rapportages
Het vaststellen van de
tarieven
Visitatie door de over-

43                                                                                                   heidHoe rapporteert u aan de overheid of houdt de
overheid toezicht en controle op de organisatie?

Werk op basis van offer-
tes aan de overheid
Anders...
(MEERDERE ANTWOOR-
DEN MOGELIJK)

Aan de cijfers
44 Hoe meet u de tevredenheid van uw klanten? Enqu6te

Anders...

laHeeft uw organisatie een zorgcontract met de
45 overheid? Nee

(alleen van toepassing bij verzelfstandiging) Nog niet
nvt



286   Bijlage 6

Hoe groot is de PZ-/HRM-afdeling? 2-5
46      (alleen van toepassing bij verzelfstandiging) >5

nvt

Hoe groot is uw IT-afdeling? 2-5
47       (alleen van toepassing bij verzelfstandiging) >5

nvt

48      Wat is het adres van uw website?
nvt

49      Heeft u een computernetwerk?                                                     Ja
(alleen van toepassing bij verzelfstandiging) Nee

50 (bij benadering)Hoeveel werkstations zijn er binnen uw bedrijf
(inclusief notebooks)?

ja

Nee
51      Is de organisatie iso-gecertificeerd? Mee bezig

In de planning
Nvt

Een droom
Een nachtmerrie
Eeuwig slingeren

52
Hoe beschrijft u uw huidige situatie? Hoe meer er veranderd,
(alleen van toepassing bij verzelfstandiging) hoe meer alles hetzelfde

blijft.
(ZIE TOELICHTING)
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TOELICHTING vraag 12:
Overheids-NV = De overheid (land of eiland) heeft aandelen in het bedrijf (bijvoorbeeld
Curoil of UTS).
Overheidsdienst Land = Organisatie van het land bemenst door ambtenaren.
Overheidsdienst eiland = Organisatie van het eiland bemenst door ambtenaren.
Overheidsstichting = De stichting is door de overheid opgericht om een taak te verrich-
ten (bijvoorbeeld Stimul-IT).
Sui generis = De organisatie is weI verzelfstandigd maar is geen stichting of eilandsdienst
(bijvoorbeeld de UNA).
Gesubsidieerde instelling = De organisatie (meestal een stichting) geniet subsidie van de
overheid.

TOELICHTING vraag 13:
Afgestoten = De organisatie was vroeger een overheidsorganisatie en is afgestoten naar
een particulier.
Geclusterd = Overheidsorganisaties zijn samengevoegd tot een organisatie.
Geprivatiseerd = De overheids-NV is verkocht of een strategisch partnerschap is aange-
gaan met een particulier.
Gesubsidieerd = De organisatie (meestal een stichting) geniet subsidie van de overheid.
Opgeheven = De organisatie is opgeheven.
Overgenomen van de private sector = Nationalisatie. Een particulier bedrijf overgeno-
men door de overheid (b.v. ABC busbedrijf of Shell).
Slapend = De NV (of stichting) bestaat nog slechts op papier.
Verzelfstandigd = Een overheidsorganisatie die een NV of stichting is geworden (bijvoor-
beeld UTS en Openbare bibliotheek).
Zelfstandig = Een door de overheid opgerichte NV of stichting (bijvoorbeeld Stimulit of
Rifresort).

TOELICHTING vraag 28:
Scheiding beleid en uitvoering = De overheid moet geen uitvoerende taken verrichten.
Depolitiseren = De politieke invloed van de overheid moet teruggedrongen worden op
het terrein waarop de organisatie actief is.
Efficientiemaatregel = De verzelfstandigde organisatie zal een beter product tegen een
lagere prijs leveren.
Commercialer gaan werken = De verzelfstandigde organisatie moet nieuwe markten
kunnen aanboren. (Ook kapitaalmarkt).
Saneren van financian = Door verzelfstandiging bezuinigt de overheid.
Saneren van het apparaat = Door verzelfstandiging wordt het overheidsapparaat klei-
ner.

Het volgen van een trend = De overheid verzelfstandigt omdat dat ook op andere plaat-
sen in de wereld wordt gedaan.
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TOELICHTING vraag 39:

DominerendCoardinatie Belangrijkste ontwerp Contingency-
organisatiemechanisme parameter factorenonderdeel

Jong, klein, geen
gesofisticeerde
technologie, simpel,
dynamische omge-

Simple Directe Strategische Centralisatie in een ving, mogelijk zeer

structure supervisie top organische organisatie vijandige omgeving
of behoefte aan veel
greep van het top-
management, niet
aan mode onderhevig

Formalisatie van
gedrag, horizontale en

Oud, groot, regelend,verticale specialisatie, niet geautomati-functionele groepe-Standaardi- seerde technische
Machine ring, grote operatio-satie van Technische staf systemen, simpele,
bureaucracy nele basis, verticale

processen stabiele omgeving,centralisatie en enige externe controle, nietmate van horizontale modieus
decentralisatie, action
planning

Complex, stabiele
Standaardi- omgeving, niet regu-Training, horizontale

Professional Operationele job specialisatie,satie van de lerend, niet geauto-
bureaucracy basis verticale en horizon-

vaardigheden matiseerde technische
tale decentralisatie

systemen, modieus

Gediversifieerde
markt (qua product

Standaardi- en diensten), oudMarktdiversificatie,
Divisionali- Midden- prestatiemeting, enigesatie van en/of groot, midden-
zed Form management mate van verticale

output managementdecentralisatie behoefte aan macht,
modieus

Liaison, organische Complex, dynamische
Onder- omgeving, jong,structuur, selectieve

decentralisatie,
Adhocracy horizontale specialisa-

Wederzijdse steunende staf gesofisticeerde en
afstemming of operationele geautomatiseerde

basis technische systemen,tie, training, functio-
neel en marktgege- modieus
groepeerd
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TOELICHTING vraag 52:

Hoe meer erEen nachtmerrie:Een droom wordt Leren van het verandert, hoe
werkelijkheid eeuwig slingeren meer er bij het

scheiden doet
lijden

oude blijft

Pervertering: er ReorganisatiesDe identiteit ontstaan Publieke pro- komen en gaan,verandert; er commerciele fileringsdrang maar de doorsnee
Beeld van de fiksers die alles van (voorheen ambtenaar moet

ontwikkelen zich
ontwikke- alleen nog maar onzichtbare) toch gewoon zijn

slagvaardige klant-
gerichte, creatieveling van de in geld uitdruk- ambtenaren op werk blijven doen;en efficianteambtenaren, ken en publieke afstand wordt cynisme over allepublieke onder-

bij de helden die zich afgestraft door gereorganiseernemers die risico'sorganisaties niet zozeer als het terugdraaien neemt alsmaardurven nemen enop afstand dienaar maar als van de nieuw toe; nieuwe veran-daarvoor ook concurrent van verworven deringen wordenverantwoordelijk-
heid willen dragen de politiek gaan zelfstandigheid met onverholen

opstellen argwaan bekeken

Concepten alsDe onderlinge Hoewel er in deEenzijdige en hid- 'sturen op hoofd-
Beeld van rarchie maken lijnen en op af-

bemoeienis wordt opvatting over de
de ontwik- plaats voor weder stand' verliezen

ervaren als onge- onderlinge ver-
keling in kerigheid en neven- hun magische

wenste intimi- houdingen voort-
teit, waartegen durend sprake isde verhou- schikking; sturing is glans; kleinevooral luidruchtig van verbale ver-ding tussen interactief schandaaltjes

kerndepar- geworden; daarbij wordenbezwaar moet nieuwing, krijgen
worden gemaakt; de veranderingentement en staan zakelijkheid dankbaaraange-de relatie wordt die hiermee geim-organisatie en gedeelde grepen voor het

op afstand verantwoordelijk- terugdraaien van
conflictueus en pliceerd zijn in de
raakt emotioneel praktijk geen tijdheid voorop de horizontali-beladen om te beklijvensering

De interfaces met Door informatie Verticale
Arrangementende uitvoering achterstanden controle mecha-

Beeld van worden in han- en toenemend nismen worden die op papier zeer
de ontwik- den gelaten van isolement krijgt herontdekt en vernieuwend zijn

krijgen een invul-kelingen daarvoor ingestelde de interface met opnieuw in ling die weinigin de wijze eenheden de uitvoering niet stelling gebracht; nieuws biedt, om-waarop aansturing en goed gestalte; de de discussie over
nterfaces de afnemers van politieke en controle staat dat de routines die

samenhangen metinvulling beleid; de politieke ambtelijke top sterk in het teken het gebruik ervan,krijgen en ambtelijke top laten de zaken van het herstel
geen kans krijgenricht zich op het maar op hun van het politieke

strategisch beleid beloop primaat om te veranderen
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Bijlage 7: Lijst respondenten tweede deelonderzoek
Lijst van benaderde respondenten tweede deelonderzoek in de periode 1 maart 2003 tot
en met 31 maart 2003

Over-heid Naam organisatie Respondent Sector

1 Cur Cura ao Grand Prix G. Damoen

2 Cur Curinc

3 Cur Soltuna

4 Cur DCA/ Air ALM M. Evertsz

HHD/ Afdeling Huishoudelijke Dienst/ Werk-
5 Cur Alg

sters
6 Cur G. Rosalia AlgITS/ DIW Dienst Administratie Ontwikkelings-

plan
7 Cur SOAB/ Stichting Overheid Accountantsbureau G. Martes Alg

8 Cur Centro Pro Arte I van Leeuwen Edu

9 Cur Feffik A. Bryson Edu

10 Cur KEU Bureau Nascholing/ BN L. Peterson Edu

KEZ/ Dienst Cultuur/ Servisio di Kultura/ Kas di
11 Cur R. Rosalia Edu

Kultura
12 Cur KEZ/ Fide/ Fundashon Inovashon di Ensenansa Montesant Edu

13 Cur KEZ/ Fundashon Material pa Sk01/ FMS M. Leetz Edu

KEZ/ Fundashon pa Planifikashon di Idioma/
14 Cur EduR. Severing

FPI
KEZ/ Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal/

15 Cur Edu
SGE / School adviesdienst

16 Cur KEZ/ Sedukal Janchi Edu

KEZ/ Servisio Asuntunan di EnseAansa/ Dienst C. Goilo /
17 Cur Edu

Onderwijs C. Minaeli
August;a /

18 Cur KEZ/ Servisio pa Asuntunan di Hubentut Edu
S. Larmonie

19 Cur KEU SOS/ Stichting Onderhoud Scholen Edu

Openbare bibliotheeld Fundashon Biblioteka
20 Cur Edu

Publiko
21 Cur SDK (Stichting Sport Brievengat) R. Leito Edu

Ph. Elhage/
22 Cur Sedreko/ Bureau Sportzaken Edu0. Pieternella

Stichting Leraren Opleiding / nu Akademia A. van Zonneveld-
23 Cur Edu

Pedag6giko K6rsou Winklaar
24 Cur Stichting Studiefinanciering Cura ao J. Nahr Edu

25 Cur CDM/ Curagaosche Dok Maatschappij M. Evertsz                EZ

26 Cur Concorde Hotel / nu Hilton Hotel Ben Rosheuvel        EZ

27 Cur CTDB/ Toeristenbureau M. Statie                  EZ

B. Rosheuvel /
28 Cur Cura(ao Plaza Hotel                                                                     EZM. van der Valk
29 Cur Curinde NV E. Smeulders              EZ

30 Cur Curoil NV A. Haile                  EZ

31 Cur FECK H. Maduro               EZ

32 Cur Fundashon Keramika M. Oostvriesland         EZ

33 Cur Holding Company Cura ao NV B. Rosheuvel              EZ
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34 Cur Hotel Las Palmas B. Rosheuvel           EZ

35 Cur Innovatie Centrum Curagao R. Koch              EZ

36 Cur Korpodeko R. Janga              EZ

37 Cur Princess Beach Hotel                                                                    EZ
R. Sprecher/
B. Rosheuvel

38 Cur Rifresort NV                                                                               EZ

39 Cur Stichting Veeteelt Cura ao / Stivecu M. Joubert                 EZ

40 Cur Stimulit M. Raphaela             EZ
41 Cur StIP/ Stichting Implementatie Privatisering S. Betrian                EZ

42 Cur Trupial Inn B. Rosheuvel           EZ

43 Cur WTC/ ITC Exploitatie Maatschappij H. da Franca              EZ

44 Cur WTC/ ITC Real Estate company NV H. da Franca                EZ

45 Cur Fundashon Wega di Number K6rsou N. Schoop Fin

46 Cur Girodienst/Girobank NV Fin

47 Cur OBNA NV Fin

48 Cur Buskabaai NV Kamer van Koophan- NVdel
49 Cur Cura ao Gas NV F. de Lanooy NV
50 Cur Curinta/ Cura ao International Airport E. van der Horst NV
51 Cur Dienst Centrale Markt / Fundashon Marshe R. Schotborg NV
52 Cur FKP/ Fundashon Kas Popular H. George NV
53 Cur IUH S. Martina NV
54 Cur Petrocuracao NV NV
55 Cur ABC busbedrijf NV F. Alberto Openbare

Orde
56 Cur OpenbareCasino Controle/ Gaming Comtrol Board K. Cicilia

Orde
57 Cur Selikor NV R. Francisca ROVOV
58 Cur Stadsherstel NV ROVOV
59 Cur UTS T. Alberto Telecom

60 Cur Bureau Ziektekosten Verzekering J. Andree Zorg
61 Cur CEMS/ Cura ao Emergency Medical Services Sh. Melfor Zorg

62 Cur M. Martina Zorg
DAZ/ Sociale Werkplaats/ nu Fundashon Tayer
Sosial Sta. Martha

63 Cur GGD/ BGD/ Arbo Consult S. Cabenda Zorg
64 Cur GGD/ DSM/ PSI/ Skuchami M. Schloss Zorg
65 Cur GGD/ Huisartsen R. Spong Zorg
66 Cur GGD/ Medisch specialisten S. Bennett Zorg
67 Cur GGD/Tandheelkunde nonresponse Zorg

68   Land Antilliaanse Recreatieve Kulturele en Sport-
manifestatie

69 Land Bonantil NV

70 Land
J. Snijders

Fundashon pa Formashon I Guia pa Familia 1
Yu bow di vigilancia di juez
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71 Land Korps Politie NA/ Roadwatch Y. Cooper

72 Land Santa Ana Shipyard NV

73 Land R. Wijngaarde
Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en
Economische Bedrijvigheid

74 Land Stichting Sportontwikkeling in de NA

75 Land Winair
Kamer van Koophan-    7

76 Land ABC Cummuter Airways
del

77 Land Sluis                               ?
BIE/ Bureau Intellectuele Eigendommen/ Indu-
striale Eigendommen

78 Land Bonaire Visindustrie                                                                           ?

79 Land Bureau voor Olie-aangelegenheden                                                ?

80 Land GEBE G. Damoen             ?

81 Land IMH/ International Mail Handling                                                        ?

82 Land R de Windt                  ?
Jachthaven Bonaire / nu Bonaire Werf en
Jachthaven

83 Land NAC/ NA Constructiebedrijf nonresponse               7

84 Land Ontwikkelingsfonds / SOFNA V. Marcha               ?

85 Land Saba Bank NV                                                                      ?

86 Land Tel bo                                                                                                                                                                               ?

87 Land Telem                                                                                       ?

88 Land SVB/ Sociale Verzekerings Bank M. Simon Arsoza

89 Land Min. AZAlgemene Rekenkamer Nederlandse Antillen/
ARNA

90 Land Profeet Min. FinAlgemeen Pensioenfonds van de Nederlandse
Antillen/APNA

91 Land Bank van de Nederlandse Antillen Min. Fin

92 Land Belasting Accountantsbureau/ BAB Sh. Casper Min. Fin

93 Land G de Palm Min. FinDienst van het Kadaster & Hypotheek kantoor
/ nu Kadaster en Openbare Registers Curagao

94 Land M. Simon Min. FinFZOG/ Fonds Ziektekosten Overhelds Gepen-
sioneerden

95 Land Landsloterij
Min. Fin

96 Land VVEB Manuela Min. Fin

97 Land Woningbouw Curagao NV Luren Min. Fin

98 Land Bureau Voogdijraad XL. Roer Min. Jus

99 Land Stichting Reclassering Min. Jus

100 Land 1. Uitgeven Mi n.  BondNAAM/ AAINA/ Archeologisch Antropologisch
museum

101 Land Universiteit van de Nederlandse Antillen EG. Narain M in.  Ond

102 Land Post/ Postbank Telecom

103 Land Post/ Posterijen/ Post NV Telecom

104 Land ONKADA Vomil

105 Land W. Martina Zorg
ADC/ Landslaboratorium/ Analytisch Diagnos-
tisch Centrum

106 Land Capriles kliniek / nu SAPZ Dr. Capriles J. Picus Zorg

107 Land Fundashon pa Maneho di Adikshon/ FMA M. Fahrenfort Zorg
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Bijlage 8: Brochure conferentie 31 maart 2003

Sociaal Economische Faculteit
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Jan Noorduynweg 111
Curagao, Nederlandse Antillen
Tel. (005999) 869-4190

Curaqao, 20 februari 2003

«Naam_organisatie»
Aan de directie
«Adres»
Willemstad, Cura ao N.A.

Geachte directie,

Wij willen u van harte uitnodigen voor een unieke conferentie, georganiseerd door de
Sociaal Economische Faculteit (SEF) van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, op
31 maart! Graag willen wij u hierbij informeren over de strekking van de conferentie en
u het programma toesturen. Achterin vindt u een aanmeldingsformulier, dat u voor 24
maart dient op te sturen. Gelieve op dit formulier aan te geven of u gebruik wilt maken
van de lunch die aangeboden wordt door de SER Bij inschrijving ontvangt u de pre-con-
ference kit. Deze bevat onder andere de te hanteren definities.

Het onderwerp van deze conferentie is:

"De relatie tussen de kernoverheid en de semi-overheid"

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het onderzoeksprogramma van de SEF en
dan met name het onderzoeksprogramma bestuurskunde in het kader van promotieon-
derzoek.
Het onderzoek heeft betrekking op de verzelfstandigingen bij de landsoverheid en het
Eilandgebied Cura ao van 1985. Het bestrijkt vier aandachtsgebieden:
De motieven van de verzelfstandigingen
De ontwikkeling van de organisaties na verzelfstandiging
De ontwikkeling van de kernoverheid
De relatie tussen de kernoverheid en de verzelfstandigde organisaties

Deze vier aandachtsgebieden komen terug in de opzet van de conferentie.

Aan deze conferentie zijn geen enkele kosten verbonden!

Wij hopen u daar te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
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Miguel Goede
De medewerkers van de Sociaal Economische Faculteit van de Universiteit van de Neder-
landse Antillen.
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De Sociaal Economische Faculteit van

de Universiteit van de Nederlandse Antillen verzorgt:

Waar staan wij na 20 jaar
verzelfstandigen?

"De relatie tussen de kernoverheid en de semi-overheid"

Bestemd voor:
Politici
Bestuurders
Topambtenaren
Directieleden
Leden van Raden van Commissarissen
Leden van stichtingsbesturen
Vakbondsbestuurders
VVetenschappers
Studenten

31 maart 2003
Aula van de Universiteit van de Nederlandse Antillen
Jan Noorduynweg 111
Cura ao
Aanvang: 8.00uur
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Programma 31 maart 2003

8:00 - 8:15
Ontvangst

8:15 - 8:25
Opening

8:25 - 9:00
'Key note' door:
Prof. R Frissen (Universiteit Brabant)

9:00 - 10:00
'Round table' Waarom hebben wij destijds organisaties verzelfstandigd?
bestaande uit:
Don Martina, Bsd Msc (ex-ministerpresident),
Drs. Ing. BCH. Smits (ex-minister van economische zaken),
Mr. M. Pourier (ex-ministerpresident),
Ir. M. Adriaens (ex-minister telecommunicatie),
Mr. E. Joubert (wetenschapper),
Dhr. W Lourens (ex-minister binnenlandse zaken) als gespreksleider

10:00- 10:15
Break

10:15 - 11:00
Een case: Selikor NV
Dhr. Jean Francisca MBA

11:00 -12:00
'Round table' Hoe functioneren de verzelfstandigde organisaties? bestaande uit:
Dhr. J. Francisca MBA (dir. Selikor NV)
Drs. G. Martes RA (dir. SOAB)
Dhr. T. Alberto (dir. UTS)
Dhr. R Steenbakkers (directeur Openbare Bibliotheek)
Ir. E. van der Horst (directeur Curinta airport)
Dhr. 0. Cuales MBA (directeur Z86) als gespreksleider

12:00 - 13:30
Lunch

13:30 - 13:45
Inleiding door:
Drs. 1. Kuster (hoofd Afdeling Financian)
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13:45 - 14:45
'Round table' Hoe functioneert de kernoverheid na de verzelfstandigingen?
bestaande uit:
Drs. 1. Kuster (hoofd Afdeling Financian)
Ing. G. Damoen (dir. Depart. FinancWn)
dhr. R. Mamber (Hoofd PZ eilandgebied)
dhr. R. Ignacio (pres. Abvo)
Ir. E. van der Horst (dir. Curinta)
Mr. 1. Pikerie (ex-gedeputeerde en ex-minister)
Dhr. Edward Heerenveen (dir. Telecurat;ao) (gespreksleider)

14:45 - 15:00
Break

15:00 - 15:15
Inleiding door:
dhr. M. Alexander (notaris)

15:15 - 16:15
'Round table' Hoe is de sturingsrelatie ingericht tussen kernoverheid en semi-overheid?
bestaande uit:
Ir. H. George (directeur FKP)
Dr. 1. Asjes (bestuur Capriles kliniek)
dhr. T. Alberto (dir. UTS)
Drs. Ing. S. Martina (dir. Aqualectra)
dhr. J. James (Capaz)
Ir. R. Doest (bestuurslid Fundashon Biblioteka Publiko & ITS)
dhr. M. Heyden (hoofdredacteur La Prensa, gespreksleider)

16:15 - 16:45
Conclusies

16:45 - 17:30
Borrel
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Aanmeldingsformulier

Onderstaande personen schrijven zich hiermee in voor deelname aan de conferentie

'Waar staan wij na 20 jaar verzelfstandigen' op 31 maart 2003 in de aula van de Univer-
siteit van de Nederlandse Antillen te Cura ao.

Naam organisatie

Adres

Postbus

Plaats

Telefoonnummer Mobiel

Faxnummer E-mail

Datum Handtekening

Deelnemers

1. Naam Lunch ja/nee

Functie

2. Naam Lunch ja/nee

Functie

3. Naam Lunch ja/nee

Functie

4. Naam Lunch ja/nee

Functie

5. Naam Lunch ja/nee

Functie

Dit formulier voor 24 maart faxen aan bovenstaand nummer



Bijlage 9   299

Bijlage 9: Lijst van deelnemers aan de onderzoeksconferentie 31

maart 2003

Naam organisatie Naam Functie
A tot Z S. Tjin-Kon-Fat
ABC Busbedrijf R. Koster Lid RvC

S. Jansen Lid RvC
O. Con Alg. Directeur

F. Alberto Hoofd Planning
Adviesraad Verzakelijking L. Santine
Afdeling Financien R. Matthew Adj. Hoofd

E. Tram

G. Josef

N. Blanken
Afdeling Personeelszaken M. Manuela Sector Personeelszaken

M. de Palm Beleidsmedewerker
Algemene Rekenkamer N. Gerling Sectorleider

Ch. Royer Controle medewerkster
Sh. Manuela Controle medewerkster
R de Windt Controle medewerkster
L. Hart Controle medewerkster
A. Jansen
R. Jesserun

Analytisch Diagnostisch Centrum W Martina Afd.hoofd med. Microbio.
R. Spong Voorzitter RvC

Aqualectra j. Moen
Bureau Telecommunicatie en Post Ch. Sandries

J. de Canha

E. Rhuggenaath
R Filesia

Bureau Vrouwenzaken J. Juliet Hoofd BVZ
CAK W. de Vrijer

Capacas NV A. Jesurun
Th. VV. Jesurun

CBS R. Ramer Directeur

F. Vierbergen Adj. Directeur
C. van der Geld Hoofd P&0

Centrale Hypotheekbank Z. Picus Adj. Directeur
Centrale Politiedienst M. Bak

W. Blackman
S. Geilo

DAZ R. Damberg
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DEA Consult R van Veen

Dienst Brandweer CuraQao E. Regina
J. Giskus

Dienstcontroller/ Afdelings-Dienst Economische Zaken R Burgos hoofd
L. Sendar Beleidsmedewerker

Dienst Onderwijs S. Maria

Dienst Openbare Scholen M. Lodowica Functionaris Onderwijs
C. Stacia Functionaris Onderwijs

L. Lesire Functionaris Onderwijs
Dienst voor Communicatie en

L. Tielen-Martes Hoofd van Dienst
Voorlichting

H. Josefa

Dienst Verkeer & Vervoer S. Tam Soen

Dienst voor Werk en Inkomen M. Pichardo
C. van de Biezen

N. Augustina
M. Overman

Directie Bestuurlijke en Constituti-
E. Eisden Beleidsmedewerker

onele Zaken
M. Eustatius Ass. Jr. beleidsmedewerker
S. Raphaela Dir.secretaresse/Student

Directie Economische Zaken S. Lopez Sr. Beleidsmedewerker
S. Mambi Sr. Beleidsmedewerker

Directie Justitiale Zaken R. Martina Sr. Beleidsmedewerker
R. Hersilia Beleidsmedewerker
C. Welvaart-Nicatie Beleidsmedewerker

DROV C. Manuel Hoofd Afd. Mon. Bureau

Z. Garmens-Rojer Stedenbouwkundig med.
C. Cecilia Stedenbouwkundig med.
S. Baromeo

DWJZ J. van Schendel

Environmental Solutions Q. Richardson Directeur

FAPE M. Guda Manager
Feffik A. Bryson Dir. Feffik

E. Candelaria Sectorhoofd Educatie

S. Cork Hoofd Financian

G. Koster-Willems Hoofd P&0 en AZ

Fundashon Kas Popular E. Felisie

FMS M. Leetz-Cijntje Directeur

Fundashon Planifikashon di Idioma R. Severing Directeur

Fundashon PSI M. Hoek Manager

A. Samson Manager
Fundashon Sedreko V. Winklar Hoofd Financiale Administratie

E. Siliee Stafmedewerker planning
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Fundashon Tayer Sosial St. Martha W. Cristina Directeur
A. Hooi Manager
B. Confesor Manager
J. Permit Manager

Arbo Consult A. Nivillac
Innovatie Centrum Curagao R. Koch Office Manager
Inspectie der Belastingen Curagao J. Isenia Hoofd

N. Martina-Balentina
M.A.A. Martina

Kabinet van de Gouverneur van de M. Burger- Bruins
Adviseur van de gouverneurNederlandse Antillen Slot

Kamer van Koophandel en nijver-
held Cura ao A. Alberge

Meteorologische Dienst A. Martis Adj. Hoofd MD
Ministerie van Binnenlandse Zaken F. Rademacher

Openbare Bibliotheek E. Maduro
Particulier Albert-Jansen

0. Griffith
1. Gumbs

M. Oostvriesland
A. Haile
A. Maarden

Projectgroep Verzelfstandiging R. Emers VoorzitterLuchtverkeersleiding
PriceWaterhouseCoopers S. de Rijke
RVD (Raad van Ministers) V. Lake
SAE R. Jantji

Samefi L. Floridas
M. de Groot

SAPP Dr. D.R. Capriles W. Oostburg Medisch directeur
0. Held Hoofd Fac. Dienst
1. Picus Zorgmanager
R. Sophia Adv. v. directie
R. Inesis Hoofd P&0

Secretariaat Raad van Advies N. Winklaar Secretaris
J. Provence Beleidsmedewerker

Secretariaat Stadsvernieuwing S. Isenia

J. Jukema
Selikor J. Rierner

M. Kirindongo-Vin-
cento

G. Jukema-Celstina
SKS S. Ricardo

R. Angel
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Sociaal Kennis Centrum E. Capella
Stafburo Bestuurscollege Eilandge- E. Isenia Diensthoofd
bied Curagao

D. van Haaren Hoofd Beleid en Organisatie
J. Harrigan Beleidsmedewerker
S. Mercelina Beleidsmedewerker
J. Nisbet Beleidsmedewerker

St. Co6rdinatieCentrum Kinder- en
R. Doran Voorzitter

Jeugdopvang

Stichting CEMS S. Melfor Alg. Directeur
U. Martina lid RvT CEMS

B. Doran-Scoop lid RvT CEMS

Stichting Gaming Control Board F. Stuger Alg. Directeur

Stichting Monumentenfonds M. Newton Restauratie-architect

Smartlnsights 1.  Asj es Policy adviser

SOAB S. Fullinek

J. Cijntje

Stichting Servisio di EnseAansa C.de Witt-Hamer Beleidsmedewerker
J. Mingeli Beleidsmedewerker

C. Goilo Beleidsmedewerker

Universiteit van de Nederlandse
Antillen S. Cornelia-Isabella Beleidsmedewerker

K. Martina - Jongen P&0 functionaris
R. van der Mark Student
R. Ramdhani Voorzitter
D. Braun Student MBE Curises

G. Narain Rector

R.D. Kleinmoedig Algemeen Beheerder
Sh. Singh

Ch. Bottse
E. Juliana

Veterinaire Dienst H. van Baren Hoofd

WTC/ Clu S. Veeris
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Bijlage 10: Alle organisaties in de database
1 Land ABC Cummuter Airways
2 Land ADC/ Landslaboratorium/ Analytisch Diagnostisch Centrum

3 Land Afdeling Personeelszaken/ BOI
4 Land Alg. Secr./ Bureau Burgerlijke Defensie
5 Land Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen/ APNA
6 Land Algemene Oorlogsgevallenenregeling

7 Land Algemene Rekenkamer Nederlandse Antillen/ ARNA
8 Land Antilliaanse Recreatieve Kulturele en Sportmanifestatie

9 Land Bank van de Nederlandse Antillen
10 Land BBI: Projectbureau Beleids- en Beheersinstrumentarium Nederlandse Antillen

11 Land Belasting Accountantsbureau/ BAB

12 Land BIE/ Bureau Intellectuele Eigendommen/ Industriele Eigendommen
13 Land Bonaire Visindustrie

14 Land Bonantil NV

15 Land Bureau Buitenlandse -/Directie Buitenlandse Betrekkingen
16 Land Bureau Coardinatie Antilliaanse Verdedigingsbrigade
17 Land Bureau Cultuur en Opvoeding
18 Land Bureau Militaire Zaken

19 Land Bureau Overheidsinnovaties

20 Land Bureau Plaatselijk Hoofd van Politie

21 Land Bureau Procesmanagement Onderwijsvernieuwing
22 Land Bureau Telecommunicatie

23 Land Bureau Voogdijraad

24 Land Bureau voor Levens- en gezinsmoeilijkheden

25 Land Bureau voor Olie-aangelegenheden
26 Land Bureau voor Sportaangelegenheden

27     Land
Bureau voor Welzijnszorg / Departement van Welzijn, Gezins- en Humani-
taire zaken / Directie Sociale Zaken

28 Land Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. Capriles

29 Land Casa Manita

30 Land Centraal Bureau voor de Statistiel</ CBS

31     Land
Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken / Directie Wetgeving en
Juridische Zaken

32     Land
Centraal Bureau voor Personeelszaken / Directie Personeel en Organisatie &
ICT

33 Land Centraal Bureau voor Registratuur en Archief Zaken / Nationaal archief

34 Land Centraal Historisch Archief

35 Land CUREIS

36 Land CUREM
37 Land Departement van Arbeid en Sociale Zaken

38 Land Departement van Binnenlandse Zaken / Bureau Constitutionele Zaken
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39 Land Departement van Economische Zaken / Directie Economische Zaken

40 Land Departement van Financian/Directie Financien

41 Land Departement van Justitie

42 Land Departement van Justitie / Directie Justitiale Zaken

43 Land Departement van Luchtvaart
44 Land Departement van Luchtvaart / Luchtverkeer

45 Land Departement van Onderwijs / Directie Onderwijs, Sport en Cultuur

46     Land Departement van Ontwikkelingssamenwerking / Dienst voor Ontwikkelings-
samenwerking

47 Land Departement van Staatkundige Structuur

48     Land Departement van Volksgezondheid & Milieuhygiene / Directie Volksgezond-
heid

49 Land Departement van Luchtvaart / Directie Luchtvaart

50 Land DEZ / Departement van Handel, Industrie en Werkgelegenheid

51 Land Dienst Bijstand Politie

52 Land Dienst van het Kadaster & Hypotheekkantoor

53 Land Directie der belastingen / Fiscale Zaken

54 Land Directie Jeugd en Jongerenontwikkeling
55 Land Examenbureau

56 Land Fin / Landsgebouwendienst

57 Land Fundashon Antiyano pa Energia/ FAPE
58 Land Fundashon da Costa Gomez

Stichting Gezinsvoogdij / Fundashon pa Formashon I Guia pa Familia I Yu
59     Land bow di vigilancia di juez
60 Land GEBE

61 Land Gemeenschappelijk Hof van Justitie NA en Aruba

62 Land Gouvernement Opvoedings Gesticht/ GOG

63 Land Griffie

64 Land Huize St. jozef

65 Land IFE

66 Land IMH/ International Mail Handeling

67 Land Inspectie der Belastingen

68 Land Inspectie Invoer en Accijnzen

69 Land Inspectie van geneesmiddelen

70 Land Inspectie Volksgezondheid

71 Land Jachthaven Bonaire/Bonaire Werf en Jachthaven

72 Land Kabinet van de Gevolmachtigde Minister NA

73 Land Kabinet van de Gouverneur

74 Land Kabinet van de Minister-President

75 Land Kinderoord Brakkeput

76 Land Koninklijke Luchtmacht

77 Land Koninklijke Marechaussee

78 Land Koninklijke Marine

79 Land Korps Politie NA
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80 Land Korps Politie NA / Roadwatch
81 Land Kustwacht

82 Land Landsloterij

83 Land Landsontvanger
84 Land Luchtverkeersbeveiliging

85 Land Meteorologische Dienst

86 Land NAAM / AAINA/ Archeologisch Antropologisch museum
87 Land NAC / NA Constructiebedrijf

88 Land Onderwijsinspeaie

89 Land ONKADA
90 Land Ontwikkelingsfonds

91 Land Parket officier van Justitie / Procureur-Generaal / Openbaar Ministerie

92 Land Post / Postbank

93 Land Post / Posterijen / Post NV

94 Land Psychologische dienst

95 Land Raad van Advies

96 Land Rampenbureau / Coardinator Rampenbureau
97 Land RVD / Regeringsvoorlichtingsdienst

98 Land Saba Bank NV

99 Land San Fernando

100 Land Scheepvaart inspectie /Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken
101 Land Secretariaat Raad van Ministers

102 Land SER / Sociaal Economische Raad

103 Land SIFMA

104 Land SOAB / Landsaccountantsdienst

105 Land Staf Hoofdcommissaris van Politie

106 Land Sint Ana Shipyard NV

107 Land Staten van de Nederlandse Antillen

108 Land Stichting Brasami

109 Land Stichting Carmabi

110 Land Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid
111 Land Stichting Monumentenzorg
112 Land Stichting Nationale Parken

113 Land Stichting Reclassering

114 Land Stichting Sportontwikkeling in de NA
115 Land Stichting verantwoord ouderschap
116 Land Stichting Pleeggezinnen Centrale

117 Land Strafgevangenis en Huis van Bewaring
118 Land Subsidies aan vakbondorganisaties
119 Land FZOG / Fonds Ziektekosten Overheids Gepensioneerden

120 Land SVB / Sociale Verzekerings Bank
121 Land Telbo

122 Land Telem
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123 Land Turningpoint

124 Land Universiteit van de Nederlandse Antillen

125 Land University of St. Maarten

126 Land Winair

127 Land Woningbouw CuraQao NV

128 Cur ABC busbedrijf NV

129 Cur Adeck

130 Cur Administratie Plaatselijk hoofd van Politie

131 Cur Aerovista NV

132 Cur Afdeling Algemeen Juridische Zaken

133 Cur Afdeling Financian

134 Cur Afdeling Openbaar Vervoer

135 Cur Afdeling Openbaar Vervoer / Taxicentrale

136 Cur Afdeling Personeelszaken

137 Cur Afdeling Public Relations

138 Cur Afdeling Registratuur, Archief, Secretariaat en Expeditie

139 Cur Afdeling Secretarie van de Eilandsraad

140 Cur Akademia di Arte

141 Cur Bestuurscollege Cura ao

142 Cur Brandweer

143 Cur Bureau City Inspector

144 Cur Bureau Domeinbeheer

145 Cur Bureau Rijbewijzen

146 Cur Bureau Staatkundige Structuur

147 Cur Bureau Vrouwenzaken

148 Cur Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen

149 Cur Buskabaai NV

150 Cur Carmabi

151 Cur Casino Controle / Gaming Board

152 Cur CDM / Cura aosche Dok Maatschappij

153 Cur Centro Pro Arte

154 Cur COT

155 Cur CPA / Cura ao Port Authority / Haven en Loodswezen

156 Cur CPA / KTK / Kompania di Tou K6rsou

157 Cur CTB / Toeristenbureau

158 Cur Cura ao Gas NV

159 Cur Curasao Grand Prix

160 Cur Curacarni NV

161 Cur Curinc

162 Cur Curinde NV

163 Cur Curinta / Curagao International Airport

164 Cur Hadco /Curinta

165 Cur Curoil NV
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166 Cur DAZ / Dienst Arbeidszorg
167 Cur Stichting Sociale Werkplaats / Fundashon Tayer Sosial FTS

168 Cur DCA / Air ALM

169 Cur DEZ / Sociaal-Economisch Plan Bureau

170 Cur Dienst Centrale Marktj Fundashon Marshe

171 Cur Dienst Openbare Werken / DOW

172 Cur Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / DROV
173 Cur Dienst Sociale Zaken / Werk & inkomen
174 Cur Dierenbescherming
175 Cur Feffik

176 Cur Fundashon pa Maneho di Adikshon / FMA

177 Cur FIAC

178 Cur Fin / Dienst Centrale boekhouding
179 Cur FKP / Fundashon Kas Popular

180 Cur Fundashon Keramika

181 Cur Fundashon Negoshi PikiAa

182 Cur Fundashon Wega di Number K6rsou

183 Cur Gezaghebber van het Eilandgebied Cura ao
184 Cur GGD / BGD / Arbo Consult

185 Cur CEMS / Curacao Emergency Medical Services

186 Cur GGD / DSM / PSI / Skuchami

187 Cur GGD / Geneeskundige en Gezondheidsdienst

188 Cur GGD / Huisartsen Vereniging

189 Cur GGD / Medisch specialisten

190 Cur GGD / Tandheelkunde

191 Cur GGI

192 Cur Girodienst / Girobank NV

193 Cur HHD / Afdeling Huishoudelijke Dienst/ Werksters

194 Cur Holding Company Curagao NV

195 Cur Kadaster en Openbaar Register Cura ao
196 Cur 1Jkwezen

197 Cur Innovatie Centrum Cura ao

198 Cur
ITS / Information Technology & Services / Dienst Administratieve Auto-
matisering

199 Cur IUH / Integrated Utility Holding
200 Cur IUH / KAE/ DWD

201 Cur IUH / Kodela

202 Cur Kantoor Eilandsontvanger

203 Cur KEZ / Bureau Nascholing / BN

204 Cur KEZ / Dienst Cultuur/ Servisio di Kultura / Kas di Kultura

205 Cur KEZ / Dienst Onderwijs / Openbare Scholen

206 Cur KEZ / Dienst Onderwijszaken
207 Cur KEZ / Fide / Fundashon Inovashon di EnseAansa
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208 Cur KEZ / Fundashon Material pa Skol / FMS

209 Cur KEZ / Fundashon pa Planifikashon di Idioma/ FPI

210 Cur KEZ / Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal / SGE / School adviesdienst

211 Cur KEZ/ Sedukal

212 Cur KEZ / Servisio Asuntunan di EnseAansa / Dienst Onderwijs

213 Cur Servisio pa Asuntunan di Hubentut / Dienst Cultuur en Educatie

214 Cur KEZ / SOS / Stichting Onderhoud Scholen

215 Cur Korpodeko

216 Cur L\A/ / Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij

217 Cur L\A/ / Dierentuin / Fundashon Parke Tropikal

218 Cur Milieudienst

219 Cur OBNA NV / Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

220 Cur Openbare bibliotheek/ Fundashon Biblioteka Publiko

221 Cur Petrocuragao NV

222 Cur Plataforma di mayor

223 Cur Refineria di K6rsou NV

224 Cur Rifresort NV

225 Cur SDK / Stichting Sport Brievengat

226 Cur Secretariaat Stadsvernieuwing

227 Cur Secretaris van Eilandgebied

228 Cur Sedeck

229 Cur Sedreko / Bureau Sportzaken

230 Cur Selikor NV

231 Cur Semako/ Woningbouwbedrijf

232 Cur Sesna

233 Cur SKS/ Servisio di Kontrol I Seguridat

234 Cur SOAB/ Stichting Overheid Accountantsbureau

235 Cur Sociaal kenniscentrum

236 Cur Soltuna

237 Cur Stadsherstel NV

238 Cur Stafbureau

239 Cur Pedagogische Academie  / IPSO / (Stichting Leraren Opleiding)

240 Cur Stichting Monumentenfonds

241 Cur Stichting Studiecommissie

242 Cur Stichting Studiefinanciering Cura ao

243 Cur Stichting Veeteelt Cura ao / Stivecu

244 Cur Stichting Vishon K6rsou

245 Cur Stimulit

246 Cur Stinapa

247 Cur Stip / Stichting Implementatie Privatisering

248 Cur UTS / ATM / Tele Cura ao

249 Cur UTS / Landsradio en telecommunicatiedienst / Antelecom

250 Cur UTS / Setel NV
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251 Cur Vereniging Veilig Verkeer

252 Cur Veterinaire dienst

253 Cur Veterinaire dienst / abattoir

254 Cur WTC/ ITC Exploitatie Maatschappij
255 Cur WTC/ ITC Real Estate company NV
256 Cur Het Cura aosch Museum
257 Cur Carnaval

258 Cur Blindenzorg
259 Cur Intekrevo

260 Cur Federatie Kindercrdches

261 Cur Jeugdwerk de Oleander

262 Cur Stichting GVI

263 Cur Landhuis Knip

264 Cur Jeugdcentrale Curalao

265 Cur Stichting Pro-alfa

266 Cur Naschoolse opvang
267 Cur Jeugdraad

268 Cur Federatie van Buurtcentra

269 Cur Stichting Brakkeput Ariba

270 Cur Fundashon Mangusa
271 Cur Konseho pa Hubentut

272 Cur Hubentut na kaminda

273 Cur FAJ

274 Cur Marna di Bon Konsejo

275 Cur Fundashon kontra sida

276 Cur FMA
277 Cur Soc. Kur. Di Diabetikonan

278 Cur Ban Bario Bek

279 Cur Stichting DC Beheer

280 Cur Cura ao Drydock Holding Inc.

281 Cur Curagao Drydock Company Inc. Curagao Branch

282 Cur Curdin Trading

283 Cur Cura ao Shiphandling

284 Cur Curagao Industrial Services

285 Cur Curagao Drydock Company Inc. Joint Venture

286 Cur CuraQao Industrial Trade Development Company NV
287 Cur Curagao Oil Bonair

288 Cur Caribbean Ports Developers NV

289 Cur Cura ao Pilots Organisation

290 Cur Rankamast Participatie Maatschappij NV

291 Cur Dutch Caribbean Holding NV

292 Cur DC Groundhandling
293 Cur DC Cargo
294 Cur Servisio di Pago
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Bijlage 11: Official Register of ISO QMS Certificates on Curasao

CURACAO QUALITY FOUNDATION
Official Register of ISO QMS Certificates on Cura ao
CQF 03-151, Sheetl, Page 1
Status: Oct/2003
1 AJZ - CuraGao 4-May-01 31-May-04 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands) Lloyds Regis-
ter Quality Assurance
2 Amicorp N.V. 1-Nov-99 1-Jun-06 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands) KPMG Certifica-
tion
3 Antilliaanse Brouwerij NV 1-Jul-03 ISO 9002:1994 RvA (The Netherlands) KPMG Certi-
fication
4 Antilliaanse Verf Fabriek (AVF) 18-Sep-96 10-Jan-06 ISO 9001:2000 RvA (The Nether-
lands) Bureau Veritas Quality International BV
5 Aqualectra Laboratorium 14-Dec-98 24-May-05 ISO 9001:2000 UKAS (U.K.) National

Quality Assurance Limited
6 Caribbean Cargo Services 19-Sep-96 24-Jan-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
Bureau Veritas Quality International BV
7 Caribbean Moving Services NV 19-Sep-96 24-Jan-05 FAIM-ISO 9001:2000 RvA (The Net-
herlands) Bureau Veritas Quality International BV
8 Caribbean Ports Developers 1-Dec-99 1-Jan-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
KPMG Certification
9 Catis NV & Catis Marine Division NV 2-May-01 31-May-04 ISO 9001:2000 RvA (The Net-
herlands) Lloyds Register Quality Assurance
10 CEMS - Cura ao Emergency Medical Services 3-Oct-02 31-Oct-05 ISO 9001:2000 RvA

(The Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
11 Curagao Drydock Company 15-Dec-00 15-Dec-03 ISO 9002:1994 RvA (The Netherlands)
Lloyds Register Quality Assurance
12 Cura ao Oil Corporation N.V. ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands) KPMG Certifica-
tion
13 Curagao Pilot Organization 1-Jan-02 1-Jan-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
KPMG Certification
14 Cura ao Ports Authority 1-Dec-99 1-Jan-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
KPMG Certification
15 Cura aosche Wegenbouw Maatschappij NV 2-Dec-98 14-Dec-03 ISO 9002:1994 RvA
(The Netherlands) Bureau Veritas Quality International BV
16 Dammers Group of Companies 3-Jul-03 3-Jul-06 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
Lloyds Register Quality Assurance
17 DEZ - Afd. Vestigingsvergunningen 17-Dec-02 31-Dec-05 ISO 9001:2000 RvA (The Ne-
therlands) Lloyds Register Quality Assurance
18 DOW - Afd. Toezicht Stoomwezen & Electriciteitsvoorziening 28-Jun-01 31-Jun-04 ISO
9001:2000 RvA (The Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
19 DROV - Afd. Bouw- & Woningtoezicht 14-Dec-01 31-Dec-04 ISO 9001:2000 RvA (The
Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
20 Eilandgebied Cura ao:  Afd. PZ Centraal Bestuurskantoor 19-Dec-00 31-Dec-03  ISO

9001:2000 RvA (The Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
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21 Eilandgebied Cura ao: Afd. RASE Centraal Bestuurskantoor 13-Dec-01 31-Dec-04 ISO
9001:2000 RvA (The Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
22 Eilandgebied Cura ao: Stafburo v.h. Centraal Bestuurskantoor 29-Jun-01 31-jun-2003
ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
23 Eilandsontvanger Curat;ao 26-Mar-02 31-Mar-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
Lloyds Register Quality Assurance
24 Kompania di Tou K6rsou 1-Dec-99 1-Jan-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
KPMG Certification
25 New World Shipping Company NV 17-Dec-01 31-Dec-04 ISO 9001:2000 RvA (The Net-
herlands) Lloyds Register Quality Assurance
26 Refineria Isla - Maintenance & Services 14-Sep-00 15-Dec-03 ISO 9001:2000 RvA (The
Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
27 Refineria Isla - Pharmacy 25-Mar-02 30-Mar-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
Lloyds Register Quality Assurance
28 Refineria Isla - Product Manufacturing 1-Jul-98 15-Dec-03 ISO 9001:2000 RvA (The
Netherlands) Lloyds Register Quality Assurance
29 Refineria Isla - Product Quality Lab 1-Jul-98 15-Dec-03 ISO 9001:2000 RvA (The Nether-
lands) Lloyds Register Quality Assurance
30 Rocargo Services N.V. - Bonaire RvA (The Netherlands) KPMG Certification
31 SEL Maduro & Sons Inc. 1-May-03 1-May-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands)
KPMG Certification
32 Selikor 1-Dec-01 1-Dec-04 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands) KPMG Certification
33 Vidanova 1-Jan-99 1-Jan-05 ISO 9001:2000 RvA (The Netherlands) KEMA Quality BV
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15 Nawoord

Het openbaar bestuur op de Nederlandse Antillen is dynamisch en fascinerend.
Het gevolg is dat wat in het proefschrift is weergegeven slechts een momentop-
name kan zijn. Inmiddels zijn mede door dit onderzoek diverse impulsen gege-
ven voor bijstelling. Het is daarom noodzakelijk om continu onderzoek te blij-
ven doen naar de ontwikkeling van het openbaar bestuur op de Nederlandse
Antillen. Dit proefschrift is dan ook geen eindpunt, maar een begin.  Het is de
gelegenheid om jaren van ervaring, opgedaan als consultant, systematisch te
ordenen.

Ik bedank Graciela, Christopher en Stephanie voor hun steun en medewerking.
Chris en Stephie jullie zijn niet alleen mijn inspiratie en motivatie, maar mijn
helden. Ik bedank mijn vrienden Ivan Kuster en Wim de Vrijer, en mijn broer
Alberto Goede voor hun belangstelling en steun. Christa Weijer voor het cor-
rigeren van de tekst. Shalinne Singh, mijn student-assistente voor het opstellen
van de tabellen en het werken met de database. Allen die hun informatie en
tijd beschikbaar hebben gesteld. Ik ben dankbaar dat mijn ouders Frank en Oli-
via, en Wim deze dag mee kunnen maken.
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16 Curriculum vitae

Miguel Patrick Goede is geboren op 31 december 1961 in Paramaribo, Republiek
Suriname. Op vierjarige leeftijd verhuisde hij naar Willemstad, Cura ao, waar hij
opgroeide, naar school ging en in 1982 eindexamen VWO deed.  Van  1981  tot
1987 studeerde hij politicologie en in het bijzonder bestuurskunde aan de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen. Van 1987 tot 1994 was hij beleidscoardinator en
organisatieadviseur van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura ao. Van
1993 tot 2001 was hij werkzaam bij Arthur Andersen als consultant, waarvan de
laatste jaren als Director verantwoordelijk voor de Dutch Caribbean. Vanaf 2001
is hij verbonden aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, verantwoor-
delijk voor bestuurskunde, management en marketing. In 1996 richtte hij de
Vereniging Bestuurskunde van de Nederlandse Antillen en Aruba op, waarvan
hij tot op heden voorzitter is.
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