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3 3 
Sociaalwetenschappelijkee benade-
ringenn van coördinatie 

3.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk worden enkele wetenschappelijke benaderingen besproken, meest in 
dee vorm van theoretische noties die betrekking hebben op het thema van dit boek, te 
wetenn 'coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in de Nederlandse 
context'.. De doelstelling van dit hoofdstuk is het centrale thema in algemene, ab-
stractee termen te bestuderen om vervolgens, in het volgende hoofdstuk, de onder-
zoeksvragenn te kunnen presenteren. Na de bespreking van de resultaten van het on-
derzoekk in hoofdstuk 5 zal ik in hoofdstuk 6 (paragraaf 5) de resultaten in het licht 
vann de sociaalwetenschappelijke benaderingen plaatsen. 

Dee bestudering van coördinatie in dit hoofdstuk is gericht op verklaringen voor de 
wijzee waarop coördinatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in Nederland 
verloopt.. Hierbij dienen zich twee beperkingen aan. 

Tenn eerste het feit dat het gaat om een specifiek type organisaties, namelijk organisa-
tiess met een publiekrechtelijke taak.98 Zowel arbeidsbureaus, sociale diensten als be-
drijfsverenigingen/uitvoeringsinstellingenn hebben (tot dusver) als bijzonder kenmerk 
datt zij noch naar winst streven in competitie met anderen, noch een duidelijke doel-
stellingg hebben in termen van efficiëntie - maatschappelijk worden zij ook afgere-
kendd op hun sociale prestaties. Door Du Gay99 wordt dit type organisatie betiteld als 

988 Het feit dat het h ier organisat ies betreft met een publiekrechteli jke taak wil niet zonder meer zeggen 
datt de organisat ies zélf ook een publiekrechtel i jk karakter hebben. De sociale d iensten zijn wel iswaar 
gemeentel i jkee instel l ingen, maar de bedri j fsverenigingen waren volledig part icul iere organisat ies. De 
arbeidsvoorzieningsorganisat iee is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en daarmee formeel een pu-
bliekrechteli jkee organisat ie - waarbij het publiekrechtel i jke aspect de verantwoordel i jkheid van de 
Ministerr is. De huidige uitvoeringsinstel l ingen ver tonen ook veel kenmerken van een ZBO; ook het 
toekomst igee UWV zal vermoedeli jk het karakter van een ZBO krijgen. 
999 Du Gay 1996. 
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'publicc sector bureaucracy'. Dit type zet hij aftegen 'entrepreneurial governance'; een 
situatiee waarin de publieke taken op een bedrijfsmatige wijze worden uitgevoerd. Er 
zijn,, ook in Nederland, tal van voorbeelden te bedenken van situaties waarin een (min 
off  meer) publieke taak wordt uitgevoerd door een (min of meer) private organisatie. 
Tenn aanzien van het terrein dat door arbeidsvoorziening en sociale zekerheid bestre-
kenn wordt, is het vooralsnog echter niet zover. 10° 

Eenn tweede beperking is gelegen in het feit dat onderzoek gedaan is binnen de Ne-
derlandsee context. De typische wijze waarop de uitvoeringsorganisatie ten aanzien 
vann arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in Nederland is vormgegeven101 maakt 
hett doen van algemene uitspraken lastiger. Met name de institutionele scheiding tus-
senn arbeidsbemiddeling en uitkeringsverstrekking en de corporatistische uitvoering 
vann de sociale verzekeringen zijn internationaal tamelijk uitzonderlijk. Gebruikelijker 
iss dat arbeidsbemiddeling en het verstrekken van uitkeringen door dezelfde organi-
satiee wordt uitgevoerd. Bestuur en beleid inzake de sociale zekerheid is in de meeste 
landenn een overheidsaangelegenheid. Het moge duidelijk zijn dat ten aanzien van 
coördinatiee van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in de internationale litera-
tuurr niet altijd rekening wordt gehouden met de specifieke nationale omstandighe-
denn in Nederland. 

Eenn belangrijke vraag is op welke gronden organisaties een beslissing tot samenwer-
kingg nemen. Waarom willen ze samenwerken of wraarom willen ze het juist niet? Ver-
volgenss rijst de vraag welke effecten optreden als gevolg van een wederzijdse beslis-
singg tot samenwerking. Kunnen we ervan uitgaan dat dit een probleemloos proces is 
off  moet er rekening worden gehouden met valkuilen? En indien het laatste het geval 
is:: zijn er succes- en faalfactoren aan te wijzen bij het streven om deze valkuilen te 
vermijden?? Het antwoord op deze vragen zal ik zoeken bij organisatiesociologische 
theorieënn betreffende 'interorganisationele coördinatie' en 'netwerken van organisa-
ties'. . 

Daarnaastt kan men zich bij de bestudering van samenwerking in de sfeer van ar-
beidsvoorzieningg en sociale zekerheid een aantal bestuurlijke vragen stellen. De inzet 
iss immers steeds een belangrijk deelgebied van het overheidsbeleid - een deelgebied 
datt bijzonder groot van omvang is. Het is voor de overheid dus zaak om goed na te 
denkenn op welke wijze zij haar beleidsdoelen op dit terrein zo goed mogelijk kan be-
reiken.. Het idee dat dit door middel van centrale aansturing bereikt kan worden is 
inmiddelss achterhaald. De vraag is dus van welke alternatieven gebruik gemaakt zou 
kunnenn worden. In dit kader zal ik een aantal bestuurskundige en beleidsweten-
schappelijkee inzichten en concepten de revue laten passeren. 

1000 Aan de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie van de arbeidsvoorziening 
enn de sociale zekerheid in Nederland zal ik in het laatste hoofdstuk aandacht besteden. 
1011 Zie hoofdstuk 2 voor een beschrijving van de historische ontwikkelingvan het arbeidsvoorzienings-
enn socialezekerheidsbeleid in Nederland. 
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Tenn slotte resteert nog een aantal fundamentele vragen op institutioneel niveau. Hoe 
ligtt in economische zin de relatie tussen markt en instituties? Welke instituties zijn 
vann toepassing en wat gebeurt er als daar verandering in optreedt? Naast de eerder 
genoemdee theorieën zal ik daarom tevens aandacht besteden aan transactiekosten, 
institutionelee verandering en institutionele arbeidsmarkttheorie. 

3.22 Organisatiesociologische theorieën 

Vann oudsher wordt binnen de sociale wetenschappen veel aandacht besteed aan het 
internee en externe functioneren van organisaties. Met het complexer worden van de 
samenleving,, immers, neemt zowel het aantal organisaties als het belang van de rol 
diee zij spelen in het kader van structurering en bureaucratisering toe. Wat precies de 
oorzaakk van het complexer worden van de samenleving is, kan hier buiten beschou-
wingg blijven; belangrijk is te constateren dat de maatschappij dermate onoverzichte-
lij kk geworden is dat het noodzakelijk is om tal van zaken betreffende welvaart en wel-
zijnn in apart van elkaar functionerende deelterreinen op te delen. Deze deelterreinen 
zijnn op hun beurt weer zo gecompliceerd dat ook hier een taakverdeling tussen ver-
schillendee organisaties noodzakelijk is. De organisaties binnen een bepaald deelter-
reinn hebben doorgaans veel met elkaar te maken. 

Opp grond van deze ontwikkelingen alsmede het voortschrijden van organisatiekundi-
gee inzichten is met name in organisatiesociologische literatuur, vooral na i960, de 
aandachtt steeds meer uitgegaan naar de relaties tussen organisaties. In de jaren 
tachtigg doet de netwerkbenadering haar intrede, waarin expliciet de aard van de sa-
menhangg tussen organisaties en hun onderlinge afhankelijkheid bestudeerd wordt. 

3.2.11 Interorganisationele coördinatie 

Ikk bespreek theorieën op het terrein van interorganisationele coördinatie hier met 
eenn aantal doelen. Ten eerste het verwerven van inzicht in de beweegredenen van 
organisatiess om samen te werken alsmede de effecten die deze beslissing heeft op de 
betreffendee organisaties. Waarom kiest een organisatie er op een bepaald moment 
well  of niet voor om haar doelstelling niet langer op eigen kracht, maar met behulp 
vann anderen te realiseren? Daarbij speelt ook de vraag een rol hoe men de gewenste 
coördinatiee tot stand kan brengen. Bovendien kunnen dit soort theorieën de praktijk 
inzichtelijkerr maken door te verduidelijken wat bijvoorbeeld criteria zijn om van co-
ördinatiee te mogen spreken of met welke barrières rekening gehouden moet worden. 
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RogersRogers en Whetten: Theorie en onderzoek van inter org anisationele coördinatie 

Eenn van de belangrijkste werken op dit terrein is de verzamelbundel Interorganizati-
onalonal Coordination uit 1982, onder redactie van D.L. Rogers & D.A. Whetten.102 Ook 
dee auteurs van dit boek gaan ervan uit dat coördinatie niet in eerste instantie een 
vrijwillig ee keuze is, maar eerder een noodzaak die voortvloeit uit, zoals Halpert103 het 
noemt,, een 'quest for survival' waarin organisaties zich voortdurend bevinden. Dit 
vormtt de primair motiverende factor voor interorganisationele coördinatie. 

Mett name in de publieke sector is coördinatie een belangrijke factor; in de particulie-
ree sector is eerder - maar bepaald niet noodzakelijkerwijze - sprake van concurrentie 
tussenn organisaties als zij een overlappend domein hebben. 104 De veelheid aan over-
heidsprogramma'ss op verschillende terreinen heeft geleid tot specialisatie, en daar-
meee fragmentatie, van uitvoeringsorganisaties. Ondanks het feit dat de taken van be-
paaldee overheidsdiensten in eikaars verlengde liggen, worden deze diensten toch ver-
gaandd van elkaar gescheiden. Publieke arbeidsbemiddeling en het verstrekken van 
uitkeringenn vormen het meest sprekende voorbeeld van zo'n situatie. Het belangrijk-
stee probleem dat zich in een dergelijke situatie voordoet is dat de scheiding voor cli-
ëntenn vaak onbegrijpelijk en inefficiënt is. Zij kunnen hun vertrouwen in de ade-
quaatheidd van de dienstverlening verliezen. Verder zou voor de overheid coördinatie 
aantrekkelijkk kunnen zijn in verband met kostenreductie. Te vermoeden valt immers 
datt veel dubbel werk verricht wordt. Ook de uitvoerders zelf uiten vaak klachten over 
dee gescheiden situatie. Zij hebben niet het gevoel dat zij het werk efficiënt verrichten 
enn worden daarop kritisch aangesproken. 

Mulfordd & Rogers1Cp5 definiëren 'interorganizational coordination' als volgt: 

"thee process by which two or more organizations create and/or use existing decision 
rules,, that have been established to deal collectively with their shared task environ-
ment." " 

Hett moet, deze definitie volgend, dus gaan om een proces, waarbij naast concrete ge-
zamenlijkee acties ook beleidszaken worden afgestemd. Coördinatie kan dan ook 
plaatsvindenn ten behoeve van planning, actie of evaluatie van actie. 

Coördinatiee is echter niet hetzelfde als samenwerking. Aan de hand van de volgende 
vij ff  criteria wordt het onderscheid beargumenteerd: 

1022 Rogers & Whetten 1982. 
'°33 Halpert 1982. 
1044 Aldus ook Whetten 1982. 
1Qss Mulford & Rogers 1982, p. 12. 
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1.. formaliteit van regels; 
2.. wijze van nastreven van doelen en activiteiten; 
3.. implicaties voor horizontale en verticale verstrengeling; 
4.. betrokkenheid van personele middelen en 
5.. bedreiging van autonomie. 

Vann coördinatie kan worden gesproken wanneer aan deze criteria als volgt is voldaan: 
err is een relatief groot aantal formele regels, er worden gezamenlijke doelen nage-
streefd,, er treedt verticale en horizontale verstrengeling op, er is sprake van een rela-
tieff  groot aantal betrokken personeelsleden - waarbij het bovendien vaker de hogere 
functionarissenn betreft - en de dreiging van autonomieverlies is relatief groot. Ver-
ondersteldd wordt dat door coördinatie doelen gesteld en gerealiseerd worden die an-
derss niet gesteld en gerealiseerd zouden worden. Organisaties passen daarbij hun 
imago's,, doelstellingen en werkmethoden aan. Samenwerking kenmerkt zich juist 
doorr informele regels, het nastreven van individuele doelen en activiteiten, geen ver-
strengelingg met andere organisaties - de domeinen worden afgebakend -, weinig 
betrokkenn personeelsleden en slechts een geringe bedreiging van de autonomie. 

Ervann uitgaande dat een aantal organisaties de wens tot coördinatie ten uitvoer wil 
brengen,, zal men moeten bepalen in welke vorm dat gebeurt. Mulford & Rogers106 

onderscheidenn drie strategieën om vorm te geven aan (gestuurde) coördinatie: de 
'mutuall  adjustment strategy', de 'alliance strategy' en de 'corporate strategy'. De eer-
stee vorm is het minst vergaand: de coördinatie is gericht op specifieke gevallen, er zijn 
weinigg regels, macht is gedecentraliseerd, normen zijn informeel en de nadruk wordt 
gelegdd op individuele doelen. De derde vorm verwijst naar vergaande coördinatie: de 
matee van formaliteit is hoog, er zijn ook uitvoerende medewerkers bij betrokken, de 
machtt concentreert zich op centraal niveau en de nadruk ligt op collectieve belangen 
enn doelen. De alliance strategie neemt op vrijwel alle punten een tussenpositie in. Al-
leenn wat de machtsverdeling betreft, dient een keuze gemaakt te worden tussen cen-
traall  en decentraal. Beiden zijn mogelijk. 

Daarnaastt worden vier elementen genoemd die zich lenen voor een gecoördineerde 
uitvoering:: programma's en programmaontwikkeling (ofwel beleidszaken), aanwen-
dingg van bronnen, de omgang met cliënten en informatie-uitwisseling. Het kan dus 
hett geval zijn dat men ervoor kiest om slechts op onderdelen afstemming te zoeken. 
Voorr elk van deze elementen geldt dat het om deze coördinatie ook daadwerkelijk te 
kunnenn realiseren vereist is dat de coördinatie op een bepaald niveau geschiedt. Zo 
kunnenn beleidszaken het best gecoördineerd worden door de beslissingsbevoegde 
vertegenwoordigerss van de betreffende organisaties en zijn instituties en organisaties 
diee bepaalde belangen van de gemeenschap vertegenwoordigen het eerst aangewezen 
omm de verdeling van bronnen en middelen voor de dienstverlening te coördineren. De 

1066 Mulford en Rogers 1982. 
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omgangg met cliënten dient bij voorkeur afgestemd te worden door de 'agency line 
staff10?? terwijl, ten slotte, de informatievoorziening op alle niveaus gecoördineerd zou 
moetenn worden. 

Bovendienn zijn er bepaalde verbindingsmechanismen ('integrating linkages') werk-
zaam,, die er voor zorgen dat de coördinatie stand houdt door de organisaties aan el-
kaarr te verbinden. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen 'direct service lin-
kages',, gezamenlijke activiteiten die voortvloeien uit een overlap in de kerndiensten, 
zoalss intake, doorverwijzing enfollow-up, en 'administrative linkages', waarmee ma-
nagementfunctiess aan elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld via fiscale constructies, 
personeelszaken,, planning en administratieve ondersteuning. Evenals dat bij de ver-
schillendee niveaus het geval is, kunnen ook verschillende typen van verbindingsme-
chanismenn worden gekoppeld aan de genoemde coördinatie-elementen. Coördinatie 
vann het programma, bronnen en informatie verloopt via een administratieve link; 
coördinatiee van cliënten via een directeservicelink. 

Inn Tabel 1 wordt het bovenstaande als volgt samengevat: 

TabelTabel i: Coördinatie- elementen, - niveaus en -mechanismen 
Elementenn Niveau Mechanisme 
Programmaa Organisatie Planning/programmering 
Bronnenn Institutioneel Fiscaal/personeel 
Cliëntenn Stafuitvoe- Kerndiensten 

ring ring 
Informatiee Alle niveaus Administratie 

Bron:Bron: Mulford en Rogers, 1982.">H 

Vervolgenss kom ik op de vraag of er belemmeringen zijn voor interorganisationele 
coördinatie.. Het is denkbaar dat er drempels opgeworpen zijn op grond waarvan, on-
dankss de wil van de organisaties zelf en de beschikbaarheid van een adequate strate-
gie,, de coördinatie niet kan worden gerealiseerd. 

Zoo wijzen Mulford & Rogers,OC) erop dat vier institutionele barrières voor coördinatie 
kunnenn worden onderscheiden: de neiging van organisaties om de eigen autonomie 
tee maximaliseren, de ideologische overtuiging van professionals, de variërende inte-
ressess van cliëntenvertegenwoordigers en de tegenstrijdige belangen van de beheer-
derss van hulpbronnen. 

Daarnaastt zijn er factoren te benoemen waarvan de aanwezigheid bij aanvang, coör-
dinatiee gemakkelijker maakt, of juist moeilijker wanneer de factoren niet in voldoen-

1077 Vermoedelijk duidt deze term op het decentrale vestigingsmanagementniveau. 
1088 Mulford & Rogers 1982, p. 29. 
loc>> Mulford & Rogers 1982. 
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dee mate aanwezig zijn.110 Er wordt een aantal 'verklarende factoren' en een aantal 
'contextuelee factoren' onderscheiden; beide kunnen coördinatie stimuleren of rem-
men.. Met verklarende factoren worden de houding, waarden en percepties van de bij 
coördinatiee betrokken actoren bedoeld; met contextuele factoren intern structurele-
enn omgevingskenmerken. 

Onderr stimulerende verklarende factoren worden onder meer zaken begrepen als: 
eenn door partijen gevoelde behoefte aan coördinatie, een gunstige kosten/baten-ver-
houding,, de mogelijkheid de identiteit te behouden, gedeelde bronnen, doelen en be-
hoeftenn en een gemeenschappelijk(e) commitment, ideologie, belang en gepercipi-
eerdee (gedeeltelijke) interdependentie. 

Onderr de stimulerende contextuele factoren scharen de auteurs: het bestaan van vol-
doendee schaarse bronnen, een voldoende mate van decentralisatie, een voldoende 
bredee range van geleverde diensten, voldoende leidinggevende kwaliteiten, het be-
staann van informele contacten, geografische nabijheid en voldoende gelijkheid wat 
dee structuren, eigenschappen behoeften en diensten van de organisaties betreft. 

Bijj  remmende verklarende factoren moet men denken aan: veel gevestigde belangen 
enn belangentegenstellingen tussen organisaties, een gevoel van bedreiging binnen 
(eenn van) de organisaties, een gevoel van verlies van prestige, autoriteit, identiteit of 
strategischee positie, botsende leiderschapsstijlen, verschillende prioriteiten, ideolo-
gieënn of doelstellingen en een negatieve beeldvorming van andere organisaties. 

Onderr remmende contextuele factoren verstaat Halpert onder meer: een ongunstige 
verhoudingg tussen kosten en baten, een hoge mate van bureaucratie en centralisatie, 
professionalisering,, een inadequate communicatie en het bestaan van verschillen in 
prioriteiten,, bronnen, functies, doelen of taken. 

Naastt de direct betrokken organisaties spelen bij coördinatie vaak ook andere partij-
enn een rol, die eveneens zowel in stimulerende als belemmerende zin invloed hebben 
opp het proces van coördinatie. Er kunnen vier typen belangengroepen ten aanzien 
vann dienstverlenende organisaties worden onderscheiden.111 Ten eerste 'Support 
groups'' die bestaan uit wetgevers en bestuurders. Hun belangen liggen vooral bij een 
degelijkee de financiële structuur - zij dragen de financiële verantwoordelijkheid - en 
hett beheer van fondsen. In de tweede plaats 'Coordinating groups' bestaande uit be-
stuurderss en professionals. Dit zijn feitelijk de bij concrete vormen van coördinatie 
betrokkenn partijen, waartussen - zoals we hierboven al zagen - ook belangentegen-
stellingenn kunnen bestaan. De aandacht van een coordinating group gaat uit naar de 
efficiencyy van de uitvoering en zij kunnen aangesproken worden op de orde in het 

Ziee Halpert 1982. 
Ziee Rogers & Mulford 1982. 
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systeem.. Daarnaast zijn er 'Administrative groups' die bestuurders en managers om-
vatten.. Zij zijn gericht op de overleving en groei van de organisatie. 'Demand groups', 
tenn slotte, bestaan uit klanten en het algemene publiek. Hun belang is verbetering 
vann de geleverde dienst en invloed op de besluitvorming. De belangen van deze be-
langengroepenn spelen een rol naast de belangen van de bij de coördinatie betrokken 
partijenn en de eventuele tegenstelling daartussen. 

Inn Tabel 2 wordt weergegeven in welke mate de belangen van de vier groepen tot hun 
rechtt komen in de drie modellen van coördinatiestrategieën die hiervoor beschreven 
zijn.. Uit de gegevens blijkt dat de 'corporate strategy' - de meest vergaande vorm van 
coördinatiee - het beste scoort, in die zin dat de meeste belangen van de belangen-
groepenn in hoge mate tot hun recht komen. De score op belangrijke punten als prio-
riteitenstellingg en autonomie is echter 'laag'. 

Lammers:Lammers: inter-organisationele studies 

Lammers,, Mij s en Van Noort112 bespreken een aantal belangrijke interorganisationele 
studies.. Onder andere het ruil model van Levine en White.1 '3 In dit model wordt ervan 
uitgegaann dat organisaties via ruilrelaties zullen proberen hun mogelijkheden om 
doelenn te bereiken te verbeteren. In zekere zin is bij coördinatie of samenwerking ook 
sprakee van een ruilrelatie, waarbij men iets inlevert - de eigen verantwoordelijkheid 
opp een afgebakend terrein bijvoorbeeld -, maar daarvoor voldoende waardevolle za-
kenn verwacht terug te ontvangen. 

Viaa ruil kunnen belangrijke schaarse elementen - zoals bijvoorbeeld klanten, mede-
werkerss en materiële hulpbronnen - worden binnengehaald. Organisaties zullen 
minderr van onderlinge uitwisselingssystemen afhankelijk zijn, naarmate zij meer 
toegangg hebben tot belangrijke elementen voor het bereiken van hun doelstellingen, 
zijj  voor hun functioneren minder behoefte hebben aan elementen die van andere or-
ganisatiess betrokken moeten worden en naarmate het domein dat organisaties willen 
bereikenn meer gelijk is. Het organisatiedomein blijkt vaak een bron van conflict te 
zijn.. Juist binnen een afgebakend terrein hebben organisaties de neiging zich op be-
paaldee delen van het terrein - een klantengroep bijvoorbeeld - of op de aard van de 
dienstverleningg te profileren. u4 

1122 Lammers, Mijs & Van Noort 1997. 
"33 Zie Levine & White 1961. 
"44 De theorieën van Levine & White zijn veelal gebaseerd op onderzoek in de gezondheidszorg. In deze 
sectorr kan men zich een aantal voorbeelden voorstellen. Juist in de gezondheidszorg zijn specialisaties 
sterkk afgebakend en bestaat vaak strijd over de vraag wat de beste behandelwijze is. 
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TabelTabel 2: Consequenties van coördinatiestrategieën 

Belangen--
groep p 

Support t 
group p 

Coordina--
tingg Group 

Admini--
strative e 
Group p 

Demand d 
group p 

Belangen Belangen 

-Toegankelijk--Toegankelijk-
heid heid 
-Continuïteit -Continuïteit 
-Efficiëntie -Efficiëntie 

-Conflict--Conflict-
oplossing oplossing 
-Prioriteiten--Prioriteiten-
stelling stelling 
-Overeenstem--Overeenstem-
mingming systeem 
-Benutten-Benutten van 
bronnen bronnen 
-Systeem--Systeem-
oriëntatie oriëntatie 
-Beheersing -Beheersing 
door door 
centralecentrale unit 

-Autonomie -Autonomie 
van van 
dede organisatie 
-Publieke -Publieke 
ondersteuning ondersteuning 
-Investering -Investering 
inin bronnen 

-Invloed-Invloed cliën-
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Bron:Bron: Rogers & Mulford 1982, p. 76.""' 

Laterr hebben deze auteurs gepubliceerd over de vraag waarom wedijver en conflict 

samenwerkingg vaak overschaduwen. Zij komen tot de conclusie dat interorganisatio-

nelee contacten vaak ingegeven zijn door een streven naar erkenning en legitimatie, 

maarr ook door een vage hoop dat enige vorm van contact bevorderlijk zal zijn voor 

hett voortbestaan van de eigen organisatie. Verder wordt geconcludeerd dat in be-

paaldee sectoren zodanige waarden gelden dat er een morele verplichting is om aan 

coördinatiepogingenn mee te doen. 

"55 Idem. 
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Verscheidenee auteurs hebben vervolgens hypotheses geformuleerd omtrent het door 
Levinee en White geïntroduceerde begrip 'organisatiedomein'. Interessant is, bijvoor-
beeld,, de veronderstelling van Aiken & Hage116 dat complexe en flexibele organisaties 
meerr dan sterk gecentraliseerde en geformaliseerde organisaties bereid zullen zijn 
eenn gedeelte van hun autonomie prijs te geven in ruil voor de mogelijkheid meer toe-
gangg te verkrijgen tot schaarse hulpbronnen. Op basis van Litwak11? stellen Lammers, 
Mij ss en Van Noort dat interorganisationele samenwerkingsvormen kunnen dienen 
voorr het reguleren van onderlinge strijd, maar ook voor het vergroten van het geza-
menlijkk machtsbereik. In wisselende verhoudingen zal in elke relatie van beide ele-
mentenn sprake zijn. Litwak heeft dit benoemd als accommodatievormen. Dat wil zeg-
genn duurzame relaties waarin de partners elkaar enerzijds nodig hebben en elkaar 
anderzijdss als concurrenten beschouwen. Dit wordt ook wel 'antagonistische samen-
werking'' genoemd. 

Inn 1987 heeft Mijs118 een model ontwikkeld waarin de dynamiek van interorganisati-
onelee betrekkingen wordt weergegeven aan de hand van de ontwikkeling van de Re-
gionalegionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) in Amster-
dam.. Deze studie is hier interessant in verband met de overeenkomsten met het 
werkterreinn van arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen. In beide 
sectorenn wordt immers een overheidstaak in de welzijnssector uitgevoerd. Daarnaast 
iss het van belang dat de RIAGG's ontstaan zijn uit een fusieproces, onder druk van de 
overheid,, van een aantal instellingen die voorheen zelfstandig functioneerden en een 
deelterreinn voor hun rekening namen. Het werd als een publiek belang beschouwd 
datt de expertise die op de deelterreinen aanwezig was, meer op elkaar betrokken kon 
worden,, zodat de cliënten/patiënten effectiever en efficiënter geholpen konden wor-
den. . 

Mij ss plaatst de RIAGG-vorming in een theoretisch model voor het ontstaan en de 
ontwikkelingg van interorganisationele verbanden. Het eerste uitgangspunt van het 
modell  is dat het ontstaan van een interorganisationeel verband moet worden be-
schouwdd als een proces van sociale integratie tussen de betreffende organisaties. Dit 
institutionaliseringsprocess kent twee deelprocessen, namelijk de intensivering, uit-
breidingg en organisatie van interacties en communicaties tussen de leden van de be-
trokkenn organisaties, en het proces van de gemeenschappelijke cultuurvorming. Dit 
process wordt door Mij s gekenmerkt als een combinatie van samenwerking en perma-
nentt conflict. Ruimte voor meningsverschillen en belangentegenstellingen wordt zelfs 
essentieell  genoemd. Wanneer verschillen niet als legitiem worden ervaren loopt de 
spanningg al snel te hoog op. 

1166 Aiken & Hage 1968. 
n?? Zie Litwak 1961. 
1188 Mij s 1987. 
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Hett tweede uitgangspunt is dat een interorganisationeel verband een vrij lange voor-
geschiedeniss zal hebben. Deze voorgeschiedenis verloopt in vier fasen, op de volgende 
wijze.. n9 

Eerstee fase: informele coördinatie door personen binnen een klein deelnetwerk van 
betrekkelijkk gelijksoortige organisaties; 

Tweedee fase: informele coördinatie door de leidinggevende bestuurders en functiona-
rissenn van de verschillende organisaties, die regelmatig bijeenkomen; 

derdee fase: mobilisatie van het interorganisationele netwerk als geheel door het 
inmiddelss hecht geïntegreerde deelnetwerk ten behoeve van bepaalde 
gemeenschappelijkee doelstellingen; 

Vierdee fase: vorming van een interorganisationeel verband door de betrokken orga-
nisaties. . 

Omm dit ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen zijn twee voorwaarden cruciaal: er 
moett sprake zijn van vertrouwensvorming tussen de betrokken organisaties en het 
interdependentiebewustzijnn binnen en tussen de organisaties dient zich gedurende 
hett proces te ontwikkelen. 

Tenn slotte zijn exogene factoren, zoals financierende instellingen en de overheid, van 
belang.. Het tot stand brengen van een verban vereist een wisselwerking tussen endo-
genee en exogene factoren. Enerzijds is druk van de overheid vaak een noodzakelijke 
voorwaardee voor de levensvatbaarheid van een interorganisationeel verband; ander-
zijdss is het geen voldoende voorwaarde. Als men zich slechts onder dwang, en zonder 
betrokkenheid,, bij een verband aansluit zal het interdependentiebewustzijn niet groot 
genoegg zijn. Het draagvlak voor samenwerking zal dan te gering zijn. 

3.2.22 Netwerken van organisaties 

Interorganisationelee coördinatie zal doorgaans plaatsvinden tussen organisaties die 
voorr elkaar enige betekenis hebben en op grond daarvan op een of andere wijze met 
elkaarr in verband staan. Evenals dat het geval is bij individuele mensen, geldt ook 
voorr organisaties dat er tussen sommigen structureel contact bestaat, tussen anderen 
slechtss ad hoc en tussen de meesten niet of nauwelijks. De eerste categorie vormen 
gezamenlijkk een netwerk van organisaties. Samenwerking en coördinatie tussen or-

n '' Mijs heeft zich op dit punt laten inspireren door E. Litwak & J. Rothman, 'Towards the theory and 
practicee of coordination between formal organizations', in: W.R. Rosengren and M. Lefton (eds.), Or-
ganizationsganizations and clients. Essays in the sociology of services, Columbus, Ohio: Charles Merrill Pub-
lishingg 1970. 
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ganisatiess zal slechts plaatsvinden tussen organisaties die alle deel uitmaken van een 
netwerk.. Ik inventariseer hier de literatuur waarin de relaties tussen organisaties 
binnenn een netwerk bestudeerd worden. 

Interorganisationelee relaties kunnen ook gezien worden als een wisselwerking tussen 
hett handelen van actoren en de conditionering door sociale systemen. Godfroij120 

heeftt zo'n model gehanteerd. Toegepast op interorganisationele relaties betekent dit 
datt het handelen van organisaties geconditioneerd wordt door netwerken van organi-
saties,, dat organisaties strategisch proberen in te spelen op interdependenties om de 
eigenn doelen beter te kunnen bereiken en dat zij hiertoe tevens de netwerkstructuur 
inn hun eigen voordeel trachten te beïnvloeden. 

Algemeenn wordt aangenomen dat een netwerk meer is dan slechts een organisatie 
vann organisaties. Een netwerk bezit andere kenmerken dan een organisatie. En het 
geheel,, in casu het netwerk, is meer dan de som der delen. Van Gils121 stelt dat net-
werkenn gekenmerkt worden door een bepaalde samenwerkings- en besluitvormings-
structuur,, die mede bepaald wordt door de opstelling van de individuele organisaties. 

Ookk wordt echter wel de stelling verdedigd dat een organisatie op haar beurt weer 
gezienn kan worden als een netwerk van organisaties, in de vorm van afdelingen of 
groepen.. Dit is in de eerste plaats een definitiekwestie, waarbij het hier niet bezwaar-
lij kk is ervan uit te gaan dat arbeidsbureaus, sociale diensten en bedrijfsverenigingen 
inn de Nederlandse context als organisaties zijn te beschouwen die gezamenlijk een 
netwerkk van organisaties vormen. Godfroij constateert dat er een probleem schuilt in 
hett feit dat de begrippen 'organisatie' en 'interorganisationeel netwerk' een dubbel-
zinnigee betekenis hebben. Beide begrippen kunnen zowel 'groepen' als 'actiesyste-
men'' aanduiden. 

Dee reden van bestaan van relaties tussen organisaties is gelegen in het feit dat organi-
satiess bij het bereiken van hun doelen afhankelijk zijn van andere organisaties. Orga-
nisatiess die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn - ofwel interdependent - vormen 
gezamenlijkk een netwerk. De beïnvloeding kan op verschillende manieren plaatsvin-
den.. In de literatuur worden doorgaans twee typen interdependentie onderscheiden: 

 Symbiotische interdependentie: organisaties vullen elkaar aan door ongelijksoor-
tigheidd of functionele differentiatie. Een organisatie bereikt haar doelen het best 
alss andere organisaties haar doelen ook bereiken - dit wordt ook wel 'facilitative 
interdependence'' genoemd. 

1200 Godfroij 1981. 
1211 Van Gils 1978. 
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 Competitieve interdependentie: gelijksoortige organisaties beconcurreren elkaar 
doordatt zij dezelfde producten of diensten aanbieden. 

Dezee dichotomie maakt het belang van interdependentie duidelijk als verklarings-
grondd voor relaties tussen organisaties. Uiteraard is de werkelijkheid gecompliceer-
derr dan deze tweedeling suggereert. Er zijn tal van tussenvormen denkbaar en doel-
stellingenn en strategieën van organisaties kunnen variëren in de tijd. De waarde van 
dee dichotomie is vooral gelegen in het verduidelijken van de verschillende wijzen 
waaropp organisaties van elkaar afhankelijk kunnen zijn. 

Wederzijdsee afhankelijkheid veronderstelt echter ook een zekere mate van onafhan-
kelijkheid.. Het heeft geen zin om over mte/'organisationele relaties te spreken als 
geenn sprake zou zijn van relatieve onafhankelijkheid.122 Onafhankelijkheid is voor 
organisatiess functioneel om de autonomie te bevorderen. Autonomie is van belang 
wanneerr er sprake is van een waardenconflict, maar de waarden tegelijkertijd beiden 
gewenstt zijn.12^ Vereniging van beiden in één organisatie is dan moeilijk voorstelbaar. 
Juistt ten aanzien van het onderwerp van dit boek - arbeidsvoorziening en sociale ze-
kerheidd - is dit een interessante stelling. Arbeidsbemiddeling en het verstrekken van 
uitkeringenn zijn te beschouwen als waarden die tegelijkertijd gewenst zijn, maar ook 
mett elkaar in conflict (kunnen) zijn. Immers, wanneer de bemiddelingsinspanning 
geenn resultaat oplevert, draagt de uitkeringsverstrekker de schade. Bovendien kan de 
uitkeringsfunctiee op gespannen voet staan met de activeringsfunctie. De vraag of bei-
denn in één organisatie ondergebracht kunnen worden, zal hierna dan ook nog uitvoe-
rigg aan de orde komen. 

Daarnaastt kunnen waarden die theoretisch met elkaar verenigbaar zijn een concur-
rentieverhoudingg vormen doordat de middelen schaars zijn. Specialismen komen, 
ookk wanneer zij op dezelfde taak betrekking hebben, door schaarste van middelen 
onderlingg in een concurrentieverhouding. 124 Een audio-installatie en een TV-toestel 
vullenn elkaar, bijvoorbeeld, goed aan, maar wanneer de consument over onvoldoende 
geldd beschikt zal hij slechts één van beide kiezen. Naast conflicten kan ook een groei-
endee behoefte aan bepaalde diensten een oorzaak zijn van ongecoördineerd opereren. 
Bovendienn kan er bewust worden gekozen voor competitie boven coördinatie. Belan-
genn en belangentegenstellingen kunnen op deze gronden veranderlijk van aard blij -
kenn te zijn. 

OokOok wordt er door Litwak & Hylton op gewezen dat partieel conflict een realistische 
mogelijkheidd is. Er is dan sprake van een aantal niet-conflicterende elementen die 

l «« Vergelijk Godfroij 1981. 
1J3Ziee Litwak & Hylton 1962. 
1244 Idem. 
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eenn behoefte aan coördinatie (kunnen) oproepen. De auteurs voorspellen dat in zo'n 
gevall  een 'coordinating agency' zal ontstaan. Dit mechanisme kan ontstaan en voort-
bestaann als aan drie voorwaarden is voldaan: gedeeltelijke interdependentie, bewust-
zijnn van de interdependentie bij de organisaties en de mogelijkheid om de interde-
pendentiee te vertalen in vast te leggen gezamenlijke activiteiten. 

Laterr hebben Litwak en Rothman12s de bovenstaande gedachten nader uitgewerkt 
doorr hypothesen te formuleren over de relatie tussen de vorm van interorganisatio-
nelee coördinatie en de effectiviteit daarvan onder gegeven omstandigheden. Godfro-
iji266 v at dit als volgt kort samen. Formele verbindingen zijn effectiever dan informele 
verbindingenn bij relatief groot interdependentiebewustzijn, in het bijzonder bij sym-
metrischh interdependentiebewustzijn, uniformiteit en standaardisatie van de te coör-
dinerenn elementen en bij een relatief groot aantal betrokken organisaties of interac-
ties.. Bij competitieve interdependentie zijn verbindingen met beslissingnemende be-
voegdhedenn effectiever; bij facilitative interdependentie zijn verbindingen van com-
municatievee aard effectiever. Autonomie van de verbindingen ten opzichte van de 
gecoördineerdee organisaties is effectiever bij groot interdependentiebewustzijn, bij 
ontbrekenn van polarisatie en van een gevoel van bedreiging, bij een hoge graad van 
onpartijdigee deskundigheid van de coördinerende instantie, bij hoge standaardisatie 
enn bij grote aantallen organisaties respectievelijk interacties. Eigenschappen van sub-
systemenn - organisaties - worden, kortom, in verband gebracht met de structuur van 
eenn systeem - het netwerk. 

Desalnietteminn is het totstandkomen en het functioneren van een netwerk geen 
automatisme.. Van Gils12? onderscheidt drie factoren die de regulering van netwer-
kenn beïnvloeden. 

 De gezagsstructuur. Het ontbreekt bij een netwerk vaak aan een duidelijke eigen 
gezagsstructuur. . 

 Afhankelijkheid en identiteit. Organisaties zijn geneigd om hun afhankelijkheid 
vann externe factoren te beperken en de eigen identiteit te waarborgen. 

 Domeinen van de organisaties. Organisaties streven naar behoud of uitbreiding 
vann hun domein. 

3.2.33 Conclusie 

Aann de verkenning van relevante organisatiesociologische literatuur valt een aantal 
conclusiess te verbinden. Een eerste inzicht dat van belang is, is dat organisaties door-
nss Litwak & Rothman 1970. 
1266 Godfroij 1981. 
I2?Vann Gils 1978. 
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gaanss meerdere verbindingen hebben met andere organisaties. Veel organisaties zijn 
voorr het bereiken van hun doelstellingen c.q. hun voortbestaan afhankelijk van ande-
ree organisaties. Voordat concrete coördinatie of samenwerking in beeld komen, dient 
echterr wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Daarnaast hanteren organi-
satiess strategieën bij hun coördinerende bewegingen; afhankelijk van wat men wil 
coördinerenn en welke belangengroepen een rol spelen, wordt een bepaald niveau ge-
kozen.. Door sommige theoretici wordt een samen werkingssituatie gezien als een ruil-
relatie.. Afhankelijk van de mate waarin het domein dat een organisatie wil bereiken 
enn de elementen die daarbij behulpzaam kunnen zijn, haar ontbreken, zal zij naar 
uitwisselingg streven. 

Hett uitgangspunt van de netwerkbenadering is dat bepaalde organisaties zoveel con-
tactenn met elkaar onderhouden dat zij onvermijdelijk een netwerk vormen. Deze 
contactenn zijn gebaseerd op verschillende soorten interdependenties. Het type ver-
bindingg dat men binnen een netwerk eventueel met elkaar aangaat, hangt onder meer 
aff  van het interdependentiebewustzijn, de aard van de coördineren elementen en het 
aantall  betrokken organisaties. 

3.33 Bestuurskundige en beleidswetenschappelijke theorieën 

Socialee zekerheid en arbeidsvoorziening zijn belangrijke beleidsterreinen op alle ni-
veauss van het openbaar bestuur. Om het gewenste beleid naar behoren te kunnen 
uitvoerenn is een relatief grootschalig uitvoeringsapparaat noodzakelijk. In de be-
stuurskundee wordt veel aandacht besteed aan zogenaamde beleidsnetwerken. Bestu-
deerdd wordt in dat kader met name de relatie tussen de overheid en de organisaties 
diee geacht worden haar beleid uit te voeren. Daarbij speelt steeds de vraag een rol hoe 
verr de overheid kan gaan in het 'uitbesteden' van de uitvoering van beleid, mede in 
hett licht van het creëren van draagvlak daarvoor. In dit licht bespreek ik ook de be-
stuursvormm onderhandelend bestuur'. 

Verderr besteed ik in deze paragraaf nog aandacht aan de relatie tussen de vorm van 
coördinatiee en de integratie van het handelen van uitvoerders, met andere woorden: 
dee vraag aan welke condities coördinatie dient te voldoen om te kunnen verwachten 
datt degenen die het moeten uitvoeren dat op geïntegreerde wijze zullen willen doen. 

3.3.11 Beleidsnetwerken 

Inn de voorgaande paragraaf heb ik stilgestaan bij 'netwerken van organisaties'. Som-
migee van dit soort netwerken kunnen geïdentificeerd worden met een bepaald terrein 
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vann het overheidsbeleid. In de bestuurskundige literatuur spreekt men dan ook liever 
overr 'beleidsnetwerken'. Inzicht in het functioneren van zo'n netwerk is in het licht 
vann de vraagstelling van dit boek van belang met het oog op de vraag hoe de overheid 
dee uitvoering van het arbeidsvoorzienings- en socialezekerheidsbeleid in haar greep 
kann houden. Interessante vragen zijn welke actoren van elkaar afhankelijk zijn en op 
welkee gronden zij dat zijn. 

Inn de bestuurskunde wordt veel aandacht besteed aan beleidsnetwerken. Hanf128 

verwijstt ernaar dat "policy making involves a large number and wide variety of public 
andd private actors from the different levels and functional areas of government and 
society""  en dat van een netwerk sprake is "where the reference is to deliberately 
soughtt interactions among individual organizations for purposes of effective policy 
coordination".. Volgens Van Tatenhove en LeroyI2(> worden beleidsnetwerken in de 
Nederlandsee literatuur gedefinieerd als sociale systemen waarbinnen wederzijds van 
elkaarr afhankelijke actoren min of meer duurzame interacties aangaan, gericht op 
beleidsproblemenn en beleidsprogramma's. Een actor is afhankelijk als hij het door 
hemm in gang gezette beleidsproces niet bevredigend kan afronden, zonder dat ande-
renn een bijdrage leveren.^0 De aard van de interacties binnen beleidsnetwerken 
wordtt beïnvloed door strategische belangen en voluntaristische motieven van actoren 
inn het netwerk en door reeds bestaande interdependenties die aan de patronen van 
interactiess ten grondslag liggen. Deze vorgeprdgte interdependenties verwijzen naar 
maatschappelijkee en politieke ontwikkelingen buiten het netwerk. 

Hett denken in termen van beleidsnetwerken is ontstaan uit de kritiek op de meer 
klassiekee benadering, waarin ervan wordt uitgegaan dat de overheid maatschappelij-
kee processen relatief eenvoudig kan beheersen en sturen door middel van hiërarchi-
schee structuren. Hufen en Ringeling1^1 wijzen op de maatschappelijke context waar-
binnenn beleidsprestaties worden gerealiseerd. Zij maken duidelijk dat er dwarsver-
bandenn bestaan in de vorm van het maatschappelijk middenveld, die een rechttoe, 
rechtaann aanpak van de overheid ineffectief en feitelijk onmogelijk maken. Ook Hoe-
kemaa en Van Manen^2 duiden op dit gegeven door te wijzen op het toegenomen be-
langg van coöperatieve legaliteit op grond van de steeds veranderende publieke mo-
raal. . 

Inn de jaren tachtig en negentig worden beleidsnetwerken in toenemende mate ook als 
eenn oplossingsmodel voor het doorvoeren van beleidsbeslissingen gezien. De reden 
hiervoorr is het feit dat de overheid grote maatschappelijke problemen niet meer kan 

1288 Hanf 1978. 
1299 Van Tatenhove & Leroy 1995. 
'3°° Klij n & Teisman 1992. 
'3'' Hufen & Ringeling 1990. 

22 Hoekema & Van Manen 1994. 
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oplossenn zonder coalities met private actoren aan te gaan. Consensus en continuïteit 
wordenn in dit kader door onder andere Van Tatenhove & Leroy'33 kernbegrippen ge-
noemd.. Consensus moet bestaan tussen overheid en belangengroepen. Dit kan gerea-
liseerdd worden door een beleidscontract of door het creëren van 'win/win-situaties' 
enn het afsluiten van package-deals1^. Met continuïteit wordt hier bedoeld het blij -
vendd betrekken van actoren bij het beleidsproces. Dit zou bereikt kunnen worden 
doorr actoren aan het begin van het proces los te weken uit bestaande denk- en werk-
kaderss of door een zodanige inrichting van het onderhandelingsproces dat tot pro-
bleemoplossingg gekomen kan worden. Daarbij moeten voor alle partijen win-situaties 
mogelijkk zijn. In de volgende paragraaf - over onderhandelend bestuur - wordt de 
relatiee tussen beleidsprocessen en het creëren van draagvlak uitgediept. Daar zal ik 
ookk concrete voorbeelden geven van situaties waar de overheid via een netwerk 
draagvlakk creëert voor haar beleid. 

Doorr Klijn , Koppenjan & Termeer1 w is uiteengezet hoe consensus en continuïteit be-
reiktt kunnen worden door middel van netwerkmanagement. Zij onderscheiden twee 
typen:: spelmanagement en netwerkconstituering. Spel management bevordert de 
voorwaardenn voor gemeenschappelijk handelen of het creëren van gemeenschappe-
lijk ee producten door strategisch in te spelen op relaties tussen actoren, hulpbronnen 
enn percepties met inachtneming van geldende interactieregels en bronnenverdeling. 

Mett netwerkconstituering wordt beoogd veranderingen in het netwerk aan te bren-
gen,, gericht op verbetering van de condities waaronder interactieprocessen zich vol-
trekken.. Netwerkmanagement is succesvol als de samenwerking tussen actoren be-
vorderdd wordt en blokkades die de samenwerking in de weg staan worden voorko-
men,, omzeild of weggenomen. 

Inn de bestuurskundige literatuur wordt de overheid reeds lang niet meer als de cen-
tralee actor gezien. De overheid is hoogstens één van de actoren in het beleidsproces. 
Inn oudere beleidswetenschap wordt uitgegaan van het 'rationele model' dat veronder-
steltt dat een centrale actor in staat is de complexe werkelijkheid te overzien en door 
instrumenteell  handelen autonoom te beslissen en de regie te voeren. De netwerkbe-
naderingg trekt dit in twijfel en benadrukt dat actoren in een beleidsnetwerk van el-
kaarr afhankelijk zijn, dat zij zich een zekere beleidsvrijheid creëren en dat het beleid 
hett resultaat is van een interactiespel tussen strategisch handelende actoren.̂  Er 
bestaatt in deze visie geen bovengeschikte actor. Door het strategisch handelen te be-
nadrukkenn wordt duidelijk gemaakt dat het gedrag van actoren afhangt van de 'spel-

'333 Van Tatenhove & Leroy 1995. 
'344 Zie Van der Veen & Glasbergen 1992 en Ten Heuvelhof & Termeer 1991. 
l355 Klijn, Koppenjan & Termeer 1993. 
'366 Wassenberg 1980. 
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situatie'' waarin zij zich bevinden. Het handelen wordt dan geanalyseerd in termen 
vann specifieke interacties, waaraan de actor deelneemt en niet zozeer in termen van 
vooraff  gepostuleerde doelen. 

Volgenss het netwerkmodel worden de strategische keuzes in hoge mate bepaald door 
perceptiess ten aanzien van de afhan kei ijkheid van andere actoren, de eigen ambities 
enn die van anderen en het beleidsveld en de problemen die daar spelen. Klij n & Teis-
manx377 wijzen erop dat het verzoenen van verschillende percepties een zeer belangrij-
kee voorwaarde is om tot bevredigende uitkomsten te komen. Het beleidsproces zou 
niett langer te analyseren zijn vanuit één visie, maar slechts vanuit verschillende per-
cepties. . 

Meerderee au teur ŝ  hebben erop gewezen dat in de netwerkbenadering beleid ge-
analyseerdd wordt als iets dat tot stand komt door spel of een reeks van spelen. Be-
leidsontwikkelingg wordt dus opgevat als een interactieproces waarbij de actoren voor 
henn bevredigende resultaten proberen te behalen. Voor een individuele actor is vaak 
niett te voorzien welk beleidsresultaat hij samen met anderen tot stand brengt. Om op 
dezee wijze kwalitatief hoogwaardig beleid te realiseren is verzoening van doelen 
noodzakelijk.. J39 Een partij die bepaalde ambities wil bereiken en daarvoor (ook) de 
middelenn van andere partijen nodig heeft zal ook zijn ambities moeten verweven met 
dee ambities van de anderen. 

Hufenn & Ringeling1^ gaan in op de relatie tussen de begrippen 'beleid' en 'organisa-
tie'.. Allereerst wijzen zij erop dat het - ten onrechte - lange tijd zo geweest is dat de 
inrichtingg van het uitvoeringsproces en de organisatie van de uitvoering als een van 
dee laatst te nemen stappen beschouwd werd. De auteurs zien in organisatiekenmer-
kenn juist een belangrijke verklaring voor het verloop van beleidsprocessen. 

3.3.22 Onderhandelend bestuur 

Hett beleid op de terreinen van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid is door middel 
vann centrale aansturing niet meer uit te voeren. Het beleidsterrein kent vele aspecten, 
deelterreinenn en verschillende, soms tegenstrijdige, belangen. Dit vereist enerzijds 
eenn omvangrijk uitvoeringsapparaat en anderzijds alternatieve vormen van bestuur. 
Omm die reden is het interessant om hier aandacht te besteden aan een dergelijk alter-
natief,, om later te bezien of dit bij samenwerking tussen arbeidsbureaus, sociale dien-
stenn en bedrijfsverenigingen een rol speelt. Het concept onderhandelend bestuur is 

»377 Klij n &Teisman 1992. 
'388 Zie onder andere Wassenberg 1980 en Godfroij 1981. 
™™ Klij n & Teisman 1992. 
1400 Hufen & Ringeling 1990. 
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dee meest concrete (en tevens de meest uitgewerkte) invulling van een alternatief voor 
centralee aansturing. Hoekema^1 typeert onderhandelend bestuur als volgt. 

"Hett overheidsbeleid en/of de wijze van uitvoering van dat beleid wordt bepaald in 
eenn proces van overleg en onderhandeling binnen een min of meer duurzaam netwerk 
vann relaties tussen openbare bestuursorganen respectievelijk hun ambtelijke staf en 
particulieree organisaties en groepen waarvan de activiteiten het belangencomplex in 
kwestiee raken; in dit proces van overleg en onderhandelen streven partijen ernaar om 
specifiekee doelen op een bepaald terrein van overheidszorg te bereiken door op basis 
vann communicatie hun relevante handelingen op elkaar af te stemmen en zichzelf aan 
hett bereikte akkoord te binden." 

Hett belangrijkste kenmerk van onderhandelend bestuur is dat de overheid het door 
haarr wenselijk geachte beleid niet eenzijdig oplegt, maar juist door middel van een 
tweezijdigg proces van overleg en onderhandeling tracht te realiseren. De noodzaak 
hiertoee is gelegen in de complexiteit van de omgeving waarin het beleid tot stand 
moett komen. Het grote voordeel van deze werkwijze is het feit dat er een stevig 
draagvlakk wordt gecreëerd. Onderhandelend bestuur is te beschouwen als een be-
stuursvormm tussen 'markt' en 'staat'.'42 

Primairr lijken de meeste auteurs te denken aan vormen van publiek/private samen-
werking.. Het fraaiste voorbeeld daarvan is het beleid ten aanzien van de luchthaven 
Schiphol.. De overheid ziet geen kans de ogen te sluiten voor de economische belan-
genn die gediend zijn met een groei van het vliegveld, maar moet tegelijkertijd onder 
ogenn zien dat de eisen van de milieubeweging eveneens redelijk zijn en op draagvlak 
inn de samenleving kunnen rekenen. Om deze situatie te kunnen hanteren kiest de 
overheidd ervoor om het beleid tot stand te laten komen in een platform waarin alle 
belanghebbendenn vertegenwoordigd zijn. Een ander sprekend voorbeeld van onder-
handelendd bestuur wordt gevormd door Arbeidsvoorziening. De arbeidsvoorzie-
ningsorganisatiee wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de overheid, werkge-
verss en werknemers.!43 Er zijn binnen de typering van Hoekema echter tal van ande-
re,, wellicht minder duidelijke, vormen denkbaar waarbij de overheid niet direct 
stuurt,, maar de beleidsvorming overlaat aan het resultaat van overleg en onderhan-
delingg door betrokkenen. Bij een "min of meer duurzaam netwerk van relaties tussen 
openbaree bestuursorganen respectievelijk hun ambtelijke staf en groepen waarvan de 
activiteitenn het belangencomplex in kwestie raken" kan men zich veel bestuurlijke 
constellatiess voorstellen. In de meest vergaande vorm van onderhandelend bestuur 
makenn belangenorganisaties deel uit van het bestuur en bij een eenzijdig besluit van 
dee overheid is er niet of nauwelijks sprake van invloed. Daartussen zit veel ruimte. 

'411 Zie Hoekema 1994. 
1422 Vergelijk De Vroom 1994. 
'433 Zie Sol, Glebbeek e.a. 1998. 
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Eenn belangrijk punt is het onderscheid tussen overleg en onderhandeling. De essentie 
vann dit onderscheid is de mogelijkheid van belangengroepen om machtsmiddelen in 
tee zetten. In een situatie waarin alleen overleg plaatsvindt kunnen belanghebbenden 
hoogstenss hun eisen op tafel leggen. Wanneer er sprake is van onderhandeling heb-
benn de belangengroepen middelen in handen die voor het bestuur aantrekkelijk 
zijn.144 4 

3.3.33 Interorganisationele betrekkingen en het handelen van uitvoerders 
i nn een uitvoeringsproces 

Bijj  de vraag of organisaties er in zullen slagen om hun onderlinge taakverdeling te 
coördinerenn is het van belang hoe de onderlinge taakverdeling op voorhand is vorm-
gegeven.. Los van de vraag of er barrières zijn en of de organisaties wel voldoende met 
elkaarr in verband staan is ook de vorm van de taakverdeling bepalend voor de 
(on)mogelijkhedenn van coördinatie. 

Arentsenn wijdt in zijn dissertatie1^ in het hoofdstuk 'Naar een theoretisch model van 
beleidsuitvoering'' een paragraaf aan interorganisationele betrekkingen en het han-
delenn van uitvoerders in een uitvoeringsproces. De belangrijkste kenmerken hiervan 
zijnn taakverdeling en coördinatie. Taakverdeling kan onderscheiden worden naar drie 
vormen:: parallellie, opeenvolging en reciprociteit. Deze drie vormen kennen een op-
klimmendee mate van afhankelijkheid. Bij toename van de afhankelijkheid, zo wordt 
verondersteld,, zal de noodzaak tot coördinatie toenemen om de integratie van het 
handelenn te bevorderen. Coördinatie kan volgens Arentsen de vorm aannemen van 
productcoördinatiee of procescoördinatie. Productcoördinatie verwijst naar afstem-
mingg over de aard van een (eind)product; bij procescoördinatie is sprake van af-
stemmingg met betrekking tot de wijze waarop het product tot stand komt. 

Vervolgenss wordt de mate van waarschijnlijkheid van integratie van het handelen van 
uitvoerderss voorspeld voor verschillende combinaties van taakverdeling en coördina-
tie.. Bij een parallelle taakverdeling zijn de uitvoerders onafhankelijk van elkaar, 
waardoorr het uitvoeringsproces zelf niet voldoende mogelijkheden biedt tot afstem-
ming.. Daarom is productcoördinatie tenminste vereist om integratie te bewerkstelli-
gen.. Dit dient dan vooraf vastgelegd te worden. In het geval van een opeenvolgende 
vormm van taakverdeling is juist tenminste procescoördinatie vereist. De verrichtingen 
vann de uitvoerders zijn namelijk eenzijdig van elkaar afhankelijk. Dit maakt inzicht in 
hett proces en functie en plaats van de uitvoerders noodzakelijk. 

'444 Zie Van der Heijden 1998. 
'«Arentsenn 1991. 
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Indienn de taakverdeling tussen uitvoerende organisaties wordt gekenmerkt door reci-
prociteitt is zowel product- als procescoördinatie vereist om tot integratie van het 
handelenn te komen. Omdat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid zal in de uit-
voeringg teruggegrepen worden op eerdere fasen in het proces. Dit maakt het noodza-
kelijkk dat zowel duidelijk is wat er geproduceerd moet worden als op welke wijze het 
geproduceerdd moet worden.1"* 6 

Alduss komt Arentsen tot het volgende schema: 

TabelTabel 3: De waarschijnlijkheid van integratie van het handelen van uitvoerders 

Vormm van de 

Taakverdeling g 

Parallelliteit t 

Opeenvolging g 

Reciprociteit t 

Vormm van 

Product--
coördinatie e 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

dee coördinatie 

Proces--
coördinatie e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Ja a 

Nee e 

Integratiee van het handelen 
vann uitvoerders 

zeerzeer waarschijnlijk 

waarschijnlijk waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

zeerzeer waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

waarschijnlijk waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

zeerzeer waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk 

zeerzeer onwaarschijnlijk 

Bron:Bron: Arentsen, 1991 

3.3.44 Conclusies 

Dee in deze paragraaf besproken bestuurskundige en beleidswetenschappelijke theo-
rieënn en de organisatiesociologische theorieën uit de vorige paragraaf liggen dicht bij 
elkaar.. Een belangrijk onderscheid is echter dat in de bestuurskunde en de beleids-
wetenschapp het overheidsbeleid steeds het uitgangspunt is. Een verband tussen orga-

'466 Bij alles wat hier gezegd wordt over de taakverdeling tussen organisaties kan opgemerkt worden dat 
ditt ook geldt voor de taakverdeling bmnen een organisatie. 
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nisatiess die uitvoering geven aan een bepaald beleidsterrein heet aldus een beleids-
netwerk. . 

Eenn belangrijk punt in de hedendaagse bestuurskunde is de vraag hoe de overheid 
draagvlakk in de samenleving voor haar beleid weet te verwerven. De overheid is niet 
meerr altijd de centrale actor. Het concept 'onderhandelend bestuur' is wat dat betreft 
hett meest veelbelovend. De mate waarin uitvoerders van beleid hun handelen inte-
grerenn hangt af van de wijze waarop de taalverdeling is vormgegeven en van het type 
coördinatie. . 

3.44 Transactiekosten en instituties 

Dee totstandkoming van het samenwerkingsproces tussen arbeidsbureaus, sociale 
dienstenn en bedrijfsverenigingen is theoretisch te beschouwen als een institutionali-
seringsproces,, waarbij regels, normen, cultuur, gewoontes en conventies ter discussie 
gesteldd worden en aan verandering onderhevig zijn. Binnen het veld van de uitvoe-
ringg van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid veranderen als het ware de 
spelregels. . 

Inn deze paragraaf zal ik met name aandacht schenken aan de institutionele theorie 
vann D.C. North. Vervolgens bespreek ik het institutionaliseringsmodel dat (in 1975) 
doorr W. van Voorden is ontwikkeld ten aanzien van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Allereerstt wordt echter de transactiekostenbenaderingg van O.E. Williamson uiteenge-
zet.. Deze theorie verduidelijkt een aantal economische basisprincipes die bij coördi-
natiee en institutionalisering een rol spelen. 

3.4.11 De transactiekostenbenadering van Wil l iamson 1^ 

Eenn principiële vraag die men bij het bestuderen van het vaak complexe handelen van 
organisatiess altijd kan stellen, is waarom zij eigenlijk nodig zijn. Wanneer Williamson 
spreektt van transactiekosten doelt hij op de kosten die zijn verbonden aan "running 
thee economie system". Niet bedoeld worden de productiekosten op zichzelf. De theo-
riee gaat ervan uit dat een economische organisatie gestoeld is op contractuele ver-
houdingen.. Transactiekosten zijn derhalve de kosten die verbonden zijn aan het af-
sluitenn en instandhouden van de contractuele voorwaarden. 

1477 Williamson 1985. 
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Err kunnen ex ante en ex post transactiekosten worden onderscheiden. In het eerste 
gevall  gaat het bijvoorbeeld om het opstellen, uitonderhandelen en handhaven van 
eenn contract. Ex post transactiekosten verwijzen naar diverse kosten die optreden 
wanneerr in werkelijkheid de zaken anders lopen dan in het contract was afgesproken. 
Err moet dan zodanig gecorrigeerd worden dat men weer op het juiste pad terecht 
komt,, bijvoorbeeld door middel van een bestuurs- en beheersingssysteem (governan-
cee system). 

Hett bestaan van transactiekosten is gerelateerd aan een aantal cognitieve assumpties. 
Hiermeee worden bepaalde menselijke eigenschappen bedoeld, op basis waarvan 
transactiekostenn optreden. Zonder de aanwezigheid van deze eigenschappen zouden 
dee totale transactiekosten altijd nul bedragen en zouden alle transacties probleemloos 
viaa de markt kunnen verlopen; zij vormen dus de basis van de transactiekostenbena-
dering.. De belangrijkste cognitieve assumpties zijn bounded rationality en opportu-
nism.nism. Met bounded rationality wordt bedoeld dat economische actoren weliswaar 
handelenn vanuit rationele intenties, maar in de praktijk slechts beperkt in staat zijn 
tott werkelijk rationeel handelen. Er wordt dus weliswaar uitgegaan van (economi-
sche)) rationaliteit, maar erkend wordt dat er restricties zijn. Door Williamson wordt 
beperktee cognitieve competentie met name als voorbeeld genoemd. Onder opportu-
nismm wordt - door Williamson - verstaan het nastreven van eigenbelang, eventueel 
mett gebruikmaking van middelen van bedrog. Hierbij spelen verzekeringstechnische 
begrippenn als adverse selection en moral hazard een rol. Adverse selection is een ex 
antee effect en houdt in dat het voor een verzekeraar niet mogelijk is op voorhand het 
risicoo vast te stellen; men weet niet zeker of verzekerden betrouwbare informatie ver-
schaffenn over hun werkelijke risico. Moral hazard treedt ex post op en verwijst naar 
dee mogelijkheid dat verzekerden zich na het afsluiten van een verzekering kunnen 
overgevenn aan onverantwoordelijk gedrag. Opportuniteit kan zich manifesteren op 
grondd van incomplete en gebrekkige informatie. 

Vervolgenss constateert Williamson, de transactiekostenbenadering verder uitwer-
kend,, dat er rationele economische redenen bestaan om transacties op verschillende 
wijzee vorm te geven. Ter verklaring daarvan wordt een onderscheid gemaakt in de 
volgendee drie dimensies ten aanzien van: asset specificity, uncertainty en frequency. 
Dezee dimensies zijn rationeel-economisch omdat zij gebaseerd zijn op de hoogte van 
dee transactiekosten. De hoogte van de transactiekosten is namelijk gerelateerd aan de 
matee waarin de bedoelde dimensies een rol spelen. 

Assett specificity is het verschijnsel dat bepaalde kennis en vaardigheden zodanig 
uniekk zijn voor en ingebed in een specifieke omgeving, dat deze niet of nauwelijks op 
eenn geschikte manier kunnen worden vervangen. Zo kan een bepaalde organisatie 
voorr haar functioneren in hoge mate afhankelijk zijn van de specifieke kennis en de in 
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dee organisatie opgedane ervaring van enkele personen. Binnen de transactiekosten-
benaderingg wordt asset specificity beschouwd als de primaire bestaansreden van ar-
beidsrelatiess en ondernemingen. Wanneer elke combinatie van kennis en ervaring in 
elkee willekeurige persoon kan worden gevonden, zou er geen reden zijn om mensen 
doorr middel van arbeidscontracten langdurig aan organisaties, en binnen een organi-
satieverbandd aan elkaar, te binden. Transacties betreffende investeringen in duurza-
me,, transactiespecifieke goederen zouden, de theorie volgend, via verticale integratie 
moetenn plaatsvinden; niet via een vrije markt met meerdere bieders. Waar op de vrije 
marktt partijen 'zonder gezicht' elkaar kortstondig ontmoeten om standaardgoederen 
uitt te wisselen tegen een evenwichtsprijs kenmerken transactiespecifieke investerin-
genn zich juist door het feit dat de handelende partijen voor elkaar wél een gezicht 
hebbenn en dat het contact juist langdurig van aard is. Asset specificity is de belang-
rijkstee van de drie dimensies, vooral met het oog op het feit dat asset specificity in 
theoriee ook volledig afwezig kan zijn. Onzekerheid en frequentie zijn in zekere mate 
altijdd aanwezig en derhalve minder onderscheidend. 

Onzekerheidd kan tal van gronden hebben, bijvoorbeeld het gedrag van personen en 
exogenee verstoringen. Met name in verband met beperkte rationaliteit en opportu-
nismee vormt onzekerheid een belemmering voor de marktpartijen. Naarmate de on-
zekerheidd toeneemt zal er meer in contractuele voorwaarden worden vastgelegd, het-
geenn leidt tot hogere transactiekosten. 

Frequentie,, ten slotte, is de derde dimensie die een verklaring geeft voor de uiteenlo-
pendee vormen en kosten van transacties. De veronderstelling, geformuleerd door 
Williamson,, is dat de kosten die zijn verbonden aan een gespecialiseerd bestuurssys-
teemm relatief hoger zijn wanneer de frequentie van een bepaald type transactie laag is. 
Wanneerr de frequentie laag is, maar er toch behoefte is aan een genuanceerde regie 
vann de markt, wordt gesuggereerd om gelijksoortige transacties te coördineren. Be-
paaldee kosten kunnen dan gedeeld worden. 

Dee transactiekostenbenadering maakt duidelijk dat de uitkomst van transacties en 
contractenn niet eenvoudig te voorspellen is of althans veel minder eenvoudig dan 
binnenn klassiek economische modellen; er spelen sterke economische invloeden een 
rol,, veelal gebaseerd op primaire menselijke gevoelens en zwakheden. 
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3-4'22 De institutionele theorie van Nor th s 

Dee institutionele theorie gaat over de vraag hoe en waarom organisaties tot een coör-
dinatiebeslissingg komen. Met de transactiekostentheorie in het achterhoofd valt te 
verwachtenn dat aan zulke beslissingen - die te beschouwen zijn als transacties - fun-
damentelee overwegingen ten grondslag liggen. En wat betekent het feit dat enkele 
organisatiess die gezamenlijk deel uitmaken van een systeem hun werkzaamheden 
afstemmenn voor het systeem als geheel? 

Northh begint hoofdstuk 1 van zijn boek met de volgende omschrijving van het begrip 
'institutie': : 

"Institutionss are the rules of the game in a society or, more formally, are the hu-
manlyy devised constraints that shape human interactions. In consequence they 
structuree incentives in human exchange, whether political, social, or economic." 

Dee functie van een institutie is inefficiënties van een vrije markt te verijdelen. Zo 
zijnn sociale zekerheid en arbeidsvoorziening twee belangrijke instituties op de ar-
beidsmarkt.. Omdat op een volledig vrije arbeidsmarkt vraag en aanbod slechts zeer 
sporadischh in evenwicht zouden zijn, zijn instituties noodzakelijk die enerzijds de 
afstemmingg tussen vraag en aanbod regelen en anderzijds ervoor zorgdragen dat er 
eenn inkomensvoorziening beschikbaar is voor degenen die, al dan niet tijdelijk, 
geenn deel (kunnen) uitmaken van het arbeidsaanbod. Deze inkomensvoorziening is 
naastt het overduidelijke sociale doel dat zij dient, ook voor de marktefficiëntie van 
belang.. Zij houdt immers het niet ingeschakelde arbeidsaanbod gereed om weer in 
tee stromen op de arbeidsmarkt. 

Vervolgenss maakt North onderscheid tussen formele instituties (zoals regels) en 
informelee instituties (conventies en gedragscodes). Coördinatie tussen (groepen) 
mensenn valt volgens North, zich baserend op de speltheorie, te verwachten onder 
driee condities: het moet een 'spel' betreffen dat zich steeds herhaalt, er moet vol-
doendee informatie beschikbaar zijn over de andere 'spelers' en het aantal moet 
kleinn zijn. Het fundamentele theoretische probleem is dat een individu dat zijn ge-
dragg wil afstemmen door middel van coördinatie, daartoe niet alleen informatie ten 
aanzienn van de preferenties van de anderen behoeft, maar tevens moet inschatten 
hoee groot de kennis bij de anderen is omtrent zijn eigen strategieën. J49 

1488 North 1990. 
'499 Men bedenke zich dat North uitgaat van de rationelekeuze-theorie. Binnen deze stroming in de or-
ganisatiesociologiee wordt ervan uitgegaan dat het gedrag van groepen van mensen bepaald wordt door 
hett (op rationele keuzes gebaseerde) gedrag van de individuen waaruit de groep bestaat. 
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Bijj  zijn beschrijving van het proces van institutionele verandering gaat North uit 
vann een theoretische evenwichtsituatie waarin er tussen een aantal partijen een 
'contract'' bestaat waarin men bepaalde zaken overeengekomen is, op basis van een 
bepaaldee 'prijs','5° die tot stand gekomen is op basis van de onderhandelingskracht 
vann de partijen. Voor geen der partijen is het in zo'n situatie aantrekkelijk om ver-
anderingenn na te streven; voor iedereen is de prijs juist. Wanneer er echter een ver-
anderingg optreedt in het niveau van de prijs of endogene factoren wijzigen, veran-
dertt de evenwichtsituatie; voor een of meerdere partijen wordt het dan interessant 
omm te streven naar een wijziging van het contract. 

Ditt proces wordt gecompliceerd door het feit dat de contracten zijn ingebed in ho-
geree regels en gedragsnormen. North voorspelt dat veranderingen in prijs en voor-
keurr er op den duur toe zullen leiden dat normen vervagen en eventueel vervangen 
wordenn door andere; regels kunnen eveneens gewijzigd worden of niet langer er-
kendd en gehandhaafd. Wanneer er een verandering optreedt in de formele regels, 
wordtt het informele evenwicht hersteld door nieuwe normen en conventies. Orga-
nisatiess maken in een dergelijke situatie een kosten/baten-afweging. Is het interes-
santt om zich te gaan richten op andere winstgevende mogelijkheden of kan men 
beterr investeren in een verandering van de regels? De beslissing hangt af van de ge-
schattee waarschijnlijkheid van succes en de mate van risico waaraan de middelen 
vann de organisatie worden blootgesteld. 

Vervolgenss gaat North in op "the path of institutional change". Hij onderscheidt twee 
krachtenn die het pad vormgeven: toenemende opbrengsten en imperfecte markten als 
gevolgg van transactiekosten. In een situatie waarin een nieuwe institutie ontstaat tre-
denn achtereenvolgens een aantal effecten op. Eerst zijn er hoge aanloopkosten, ver-
volgenss treden leereffecten op, hetgeen organisaties in staat stelt om gegeven hun 
mogelijkhedenn hun voordeel te doen binnen het institutionele raamwerk. Ten slotte 
kunnenn dan coördinerende bewegingen worden verwacht en zullen formele regels 
resulterenn in informele beperkingen die de formele regels een nieuwe vorm geven en 
hunn reikwijdte bepalen. De onzekerheid ten aanzien van de houdbaarheid van regels 
wordtt op deze wijze gereduceerd. Dit is wat North bedoelt met toenemende opbreng-
sten;; wanneer de aanloopkosten zijn terugverdiend wordt de institutie profijtelijk 
voorr de partijen binnen het raamwerk. Dit geeft de institutie overlevingskracht, om-
datt het voor geen der partijen aantrekkelijk is om de institutie 'terug te draaien'. 

Doorr het bestaan van toenemende opbrengsten zijn instituties van belang en geven zij 
hett langetermijn-pad vorm. Zolang markten perfect functioneren en de transactie-

ww Naar ik aanneem handelt het bij de door North bedoelde contracten, conform zijn definitie van het 
begripp 'institutie', om "human exchanges" en moet derhalve het begrip 'prijs' in abstracte zin opgevat 
wordenn c.q. als de voor alle partijen geldende en geaccepteerde waarde van hetgeen contractueel is 
vastgelegd. . 
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kostenn vrijwel gelijk aan nul zijn, blijven de institutie en het pad ongewijzigd en effi-
ciëntt functioneren; noch afwijkende paden noch achterblijvende prestaties zullen de 
overhandd kunnen krijgen. Maar wanneer de marktwerking incompleet is, de infor-
matiee gebrekkig is en de transactiekosten aanzienlijk zijn, zal de richting van het pad 
medee bepaald worden door subjectieve beelden van actoren die onder invloed staan 
vann imperfecte feedback en ideologie. Dan kan wél verwacht worden dat afwijkende 
padenn en achterblijvende prestaties de overhand krijgen en dat de historisch bepaal-
dee percepties van de actoren de keuzes die zij maken bepalen. Deze historische be-
paaldheidd wordt padafhankelijkheid genoemd. We kunnen de keuzes van vandaag 
niett begrijpen zonder de voortschrijdende evolutie van instituties na te gaan. 

Institutionelee verandering is dus een continu proces van marginale aanpassingen, 
uitzonderlijke,, revolutionaire, situaties daargelaten. Dit proces vindt plaats binnen de 
grenzenn van een samenleving. In twee samenlevingen die exact dezelfde formele re-
gelss kennen, zouden desalniettemin de instituties sterk kunnen verschillen, alsmede 
hett pad dat zij volgen. Bovendien is een kenmerk van padafhankelijkheid dat institu-
tiess een hardnekkig verschijnsel vormen. Zij blijven de richting van het pad volgen en 
kunnenn niet plotseling een omgekeerde richting inslaan. 

3.4.33 Institutionaliserin g en arbeidsmarktbeleid1^ 

Aann het einde van dit theoretische hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan het proef-
schriftt van Van Voorden, omdat daarin de institutionele theorie wordt verbonden met 
hett arbeidsmarktbeleid in Nederland. Op basis van een literatuurstudie van de insti-
tutionelee theorie van de arbeidsmarkt heeft Van Voorden een analysemodel voor de 
institutionaliseringg van de arbeidsmarkt ontwikkeld. Hij gaat uit van de volgende de-
finitiefinitie  van institutionalisering: 

"Dee bewuste poging tot of het onbewuste proces van verduurzaming van nor-
men,, waarden of doelstellingen, die in de meest vergaande vorm hun weerslag 
vindenn in een structuur." 

Bewustee institutionaliseringsprocessen komen op gang wanneer de doelstellingen van 
dee marktdeelnemers of de overheid te sterk afwijken van de uitkomsten van de (ar-
beidsmarkt.. De werking van de marktkrachten moet dan worden ingeperkt of zelfs 
vervangen.. Dit kan door middel van formele regels. Van Voorden onderscheidt drie 
strategieënn in het institutionaliseringsproces. Ten eerste het volledig uitsluiten van de 
markt.. Ten tweede wijziging van de externe marktgegevens. En ten slotte het uitoefe-
nenn van invloed op de principes van marktgedrag. Daarnaast wordt een aantal vor-
menn van onbewuste institutionalisering onderscheiden. Hierbij valt te denken aan de 
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plaatsenn waar de marktpartijen elkaar ontmoeten; veel hangt ervan af hoe de zaken 
daarr geregeld zijn. Een tweede voorbeeld is de vorming van relatieve deelmarkten. 

Naastt het onderscheid tussen bewuste en onbewuste institutionalisering moet vol-
genss Van Voordens model tevens onderscheid worden gemaakt tussen institutionali-
seringsvormm en institutionaliseringsgraad. De twee vormen zijn interne en externe 
institutionalisering.. Met interne institutionalisering bedoelt Van Voorden een proces 
datt door de betreffende partijen zelf wordt vormgegeven; met externe institutionali-
seringg dat het proces primair door een boven de partijen staande actor - de overheid 
bijvoorbeeldd - wordt bepaald. Het proces waarbij een bepaalde institutionaliserings-
graadd wordt bereikt, valt uiteen in een normatieve en structurele fase, waarbij de 
normatievee fase altijd aan de structurele voorafgaat. Het normatieve stadium behelst 
eenn proces van gezamenlijke cultuurvorming; de institutionalisering is dan nog on-
volledig.. Van structurele institutionalisering kan pas sprake zijn wanneer zaken zijn 
vastgelegdd in een expliciet geformaliseerde structuur, omgeven met zware en expli-
cietee sancties.^2 

Tenn slotte formuleert Van Voorden voorwaarden voor de initiatie en afwikkeling van 
eenn institutionaliseringsproces. Allereerst moet het mogelijk zijn om een urgent pro-
bleemm te formuleren, op grond waarvan één of meerdere partijen hun belangen be-
dreigdd zien. Daarnaast dient de uitgangssituatie niet te veel belemmeringen aan de 
institutionaliseringg op te leggen; er dient maatschappelijke steun voor te zijn. Daartoe 
zijnn vereist een eenvoudige doelstelling en een betrekkelijk homogene culturele ach-
tergrond.. Vervolgens vormt mobilisatie van de achterban een vereiste. Betrokkenen 
enn belanghebbenden moeten achter het proces staan. Ten slotte spelen 'institutional 
entrepreneurs'' een rol. Hieronder worden bijvoorbeeld beschikbare leidersfiguren 
verstaan,, maar ook de mogelijkheden tot communicatie en de coördinatiemogelijk-
hedenn van interactie. 

Verklaringenn voor intstitutionele ontwikkelingen ten aanzien van de arbeidsmarkt en 
dee vormgeving van het arbeidsmarktbeleid biedt Van Voorden echter niet. Dat geldt 
niett voor de veel recentere - het werk van Voorden dateert van 1975 - studie van 
Sol1^,, die als leidende onderzoeksvraag heeft hoe het gebrekkig functioneren van het 
Nederlandsee arbeidsvoorzieningsbeleid kan worden verklaard. Zij gaat met name in 
opp het ontstaan van de institutionele scheiding tussen arbeidsvoorzieningsbeleid 
(overheid)) en de sociale zekerheid (sociale partners). Als verklaringsgrond wordt de 
typischh Nederlandse verzuiling aangevoerd. Zowel de confessionele zuilen als de libe-
ralee zuil bepleitten een sterk terughoudende rol van de overheid. De socialistische zuil 

11 Van Voorden 1975. 
's22 Van Voorden neemt hier een tamelijk afwijkend standpunt in. De meeste andere auteurs, zoals Van 
Doornn & Lammers en ook Mijs (1987) benadrukken juist de twee-eenheid van cultuurvorming en 
structurering.. Beide processen vinden dan, in een zekere mate van wisselwerking tegelijkertijd plaats. 
'533 Sol 2000. 
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daarentegenn wilde de overheid wel degelijk een belangrijke rol toedichten, ook op het 
terreinn van de arbeidsmarkt. >54 Het 'gebrekkig functioneren van het arbeidsvoorzie-
ningsbeleid'' is volgens Sol te wijten aan het feit dat het beleid in handen van de over-
heidd weinig aansluiting blijkt te vinden bij de partijen op de arbeidsmarkt, waardoor 
err van een integratie van werklozen in het arbeidsproces weinig terechtkomt. 

3.4.44 Conclusies 

Transactiekostenn vormen ten opzichte van de eerder besproken theorieën een inter-
mediërendee factor, in die zin dat zowel de theorieën van Williamson als North be-
lichtenn dat bij het tot stand komen van coördinatie de condities een rol spelen. De 
transactiekostenbenaderingg benadrukt de beperktheid van het menselijk handelen, 
hetgeenn het tot stand komen van contracten en prijs (in abstracte zin) beïnvloedt. De 
institutionelee theorie maakt duidelijk dat regels en conventies hun stempel drukken 
opp het verloop der dingen. Institutionalisering kan worden geïnitieerd 'van bovenaf, 
maarr ook door betreken partijen zelf. 

JS44 Voor de historische achtergronden van deze tegenstellingen verwijs ik naar hoofdstuk 2. 

77 7 



78 8 


