
Zelf doen of
samen met anderen?

ACC011-05 BRONDOCU Cover 14-06-2005, 14:451



  

Zelf doen of samen met anderen?

Uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) door
de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen

Dr. Barbara Baarsma (SEO)

Met medewerking van:

Drs. Michiel de Nooij (SEO)
Drs. José Mulder (SEO)
Ir. Jeroen Haster (Accenture)

De begeleidingscommissie bij dit onderzoek bestaat uit de volgende leden:

Mr. R. Bekker (secretaris generaal VWS en voorzitter SG-beraad)

Mr. A.R.A. van den Ham (project directeur generaal Andere Overheid)

Drs. E.F. Stoové (voorzitter Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank)

Drs. M.A.M. van Rosendaal (partner Accenture)

SEO-rapport nr. 803

Onderzoek in opdracht van Accenture
Amsterdam, april 2005

2

ACC011-05 BRONDOCU Cover 14-06-2005, 14:452



Voorwoord

Wel of niet uitbesteden? Uitbesteden binnen de overheid of uitbesteden aan de markt? Levert uitbesteden voordelen 
of juist alleen maar nadelen op? Mede vanwege de onbekendheid met uitbesteden vindt binnen de overheid geen 
goede afweging van deze voor- en nadelen plaats.
 
Accenture heeft een traditie in het onderzoeken van thema’s die gerelateerd zijn aan de vernieuwing van de 
overheid. De signalering van de actualiteit van het thema ‘Uitbesteden van bedrijfsprocessen bij de overheid’ heeft 
Accenture doen besluiten om SEO (Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam) te 
benaderen om gezamenlijk het thema ‘uitbesteden bij de overheid’ te onderzoeken. 

Ruim 50 ambtenaren hebben ons, via diepte-interviews en telefonische interviews, inzicht gegeven in hun kennis 
en gedachten bij het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag “Welke toegevoegde waarde kan BPO hebben 
voor de rijksoverheid en haar uitvoeringsorganisaties”.
Daarmee ons, maar hopelijk vooral u, een bijzonder inzicht gevend in de gedachten over uitbesteden bij de overheid. 
De inzichten van dit onderzoek hebben we vervolgens gebruikt om een afwegingskader te maken, waarmee u op een 
gestructureerde wijze het besluit kan nemen om uw bedrijfsprocessen zelf te blijven doen of samen met anderen.

Wij vernemen graag uw reactie en mogelijke vragen. Veel nieuwe inzichten toegewenst!

Jeroen Haster      Barbara Baarsma
Partner Accenture Government     SEO Economisch Onderzoek
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Wat is BPO?

BPO staat voor het uitbesteden van totale bedrijfsprocessen die vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, IT-gerelateerd 

zijn, ten behoeve van vooraf overeengekomen resultaten. In de meeste gevallen gaat dit gepaard met een overname 

van medewerkers en andere productiemiddelen door de externe leverancier of producent. Het overheidsorgaan blijft 

verantwoordelijk, maar besteedt de uitvoering uit. Vanuit het perspectief van de overheid kunnen bedrijfsprocessen 

op verschillende manieren worden uitbesteed: 

• Uitbesteden aan de markt;

• Uitbesteden binnen de overheid (van de ene aan een andere overheidsdienst);

• Taken gezamenlijk uitvoeren met andere overheidsorganisaties. 

De eerste twee manieren vallen onder de noemer uitbesteden, de derde manier niet. In dat geval spreken we van een 

Shared Service Center (SSC), Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) of een ander samenwerkingsverband. 

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen uitbesteden binnen de overheid en aan de markt:

(1) binnen de overheid bestaat wel ministeriële verantwoordelijkheid en op de markt niet, 

(2) binnen de overheid werkt het prijsmechanisme niet of slechts gedeeltelijk en op de markt wel

 (krijg- versus verdien-economie).

Uit de interviews blijkt dat twee-derde van de gesprekspartners verschil ziet tussen uitbesteden aan de markt en 

uitbesteden binnen de overheid. 

Dit onderzoek beantwoordt drie centrale vragen:

1. Levert BPO in de ogen van overheidsmanagers toegevoegde waarde? Het antwoord hierop is ‘ja’. 

2. Zal de overheidsmanager BPO op grote schaal gaan toepassen (gaat BPO vliegen in de toekomst)?

 Het antwoord hierop is ‘waarschijnlijk niet’.

3. Welke implicaties hebben de concepten SSC en BPO op beleidsvorming en beleidsverantwoording?

 Het antwoord is ‘waarschijnlijk niet al te veel, omdat de ministeriële verantwoordelijkheid in principe prima

 is af te dekken in een goed BPO-contract’.

Hierna worden deze antwoorden toegelicht.
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De toegevoegde waarde van BPO is duidelijk: de overheidsmanager staat over het algemeen positief tegenover BPO ….

Bijna elke instelling besteedt pas bedrijfsprocessen uit als de voordelen overduidelijk zijn en beoordeelt dat per geval. 

Op de vraag welke van de volgende voordelen het belangrijkst zijn, antwoordde de overheidsinstellingen als volgt

(in volgorde van belangrijkheid, waarbij de eerste twee voordelen beduidend vaker als het belangrijkst

worden aangeduid):

1. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kunnen schaalvoordelen behaald worden     

 waardoor een kostenvoordeel kan worden behaald.

2. Uitbesteding van bedrijfsprocessen maakt het mogelijk dat de overheidsorganisatie zich  

 meer toelegt op haar kerncompetenties en -taken.

3. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan de kwaliteit van de uitvoering verbeteren.

4. Uitbesteding van bedrijfsprocessen is een uitgelezen kans om een flexibelere afname van    

 diensten te realiseren (waardoor vaste kosten worden omgezet in variabele kosten).

5. Op 5 staan de volgende drie voordelen:

 •  Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan een private partij leidt tot lagere kosten     

     omdat marktpartijen efficiënter werken.

 •  Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen krijgt mijn organisatie toegang tot de     

     nieuwste kennis en technologie.

 •  Uitbesteding van bedrijfsprocessen stimuleert de klant- en resultaatgerichtheid van    

    de ambtenaren die binnen mijn organisatie werken.

6. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan centralisatie en/of standaardisatie van de    

 activiteiten worden doorgevoerd.

De voordelen van het uitbesteden van processen zijn groter bij uitbesteden aan een marktpartij dan bij uitbesteden 

binnen de publieke sector. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de prikkels in een extern verzelfstandigde omgeving 

al meer marktconform zijn dan bij de rijksoverheid zelf. Het binnen de publieke sector op afstand plaatsen van 

processen (in bijv. een ZBO) kan dus efficiënt zijn, maar om meer efficiëntiewinsten te behalen, zal verplaatsen

naar de private sector meer soelaas bieden.

…. Toch zal BPO op korte termijn geen grote vlucht nemen binnen de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen

BPO kan toegevoegde waarde bieden voor de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen. Toch zal BPO op korte 

termijn niet op brede schaal worden toegepast binnen de overheid. Dat komt omdat er allerlei barrières zijn om 

bedrijfsprocessen uit te besteden. 

Een barrière is de onbekendheid van en het gebrek aan enthousiasme voor BPO binnen de rijksoverheid en 

uitvoeringsinstellingen. BPO is één van de vele nieuwe concepten. Het enthousiasme voor BPO ontbreekt, 

het heeft geen prioriteit. De betekenis van BPO is niet breed bekend binnen de Nederlandse rijksoverheid en 

uitvoeringsinstellingen (zeker vergeleken met concepten als SSC of Publiek-Private Samenwerking (PPS)), en ... 

onbekend maakt onbemind. Er is met andere woorden dringend behoefte aan een tot de verbeelding sprekend 

praktijkvoorbeeld, want juist omdat er nog geen aansprekende voorbeelden zijn, is er op dit moment onvoldoende 

vertrouwen in BPO. Men is wantrouwend over vermeende voordelen en ziet vooral beren op de weg. 
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Aansluiting bij bekende en populaire concepten als SSC of PPS kan de onbekendheidsbarrière verlagen, maar zal de 

toepassingsgraad van BPO niet echt verhogen.

Veel van de barrières zijn gevoelsmatig of politiek van aard, hetgeen een rationele afweging in de weg staat.

De afwegingen omtrent BPO blijven op topniveau hangen in visionair en conceptueel denken. Iemand moet het 

BPO-idee immers oppakken en er concreet mee aan de slag gaan. Dat gebeurt echter niet omdat degenen die ermee 

aan de slag zouden moeten gaan, BPO als een bedreiging voor de organisatie (en hun aandeel daarin) ervaren 

(verzet van de werkvloer). De BPO afweging blijft dus steken op topniveau in bespiegelingen en landt niet, en kan 

daardoor ook niet gaan vliegen. Dit geldt met name bij de rijksoverheid en iets minder bij de uitvoeringsorganisaties.

Verder wordt BPO nog niet vaak toegepast omdat de overheid niet klaar is om bedrijfsprocessen uit te besteden. 

De organisaties op rijksniveau hebben hun zaken doorgaans intern nog niet voldoende op orde en er is eerst een 

cultuuromslag nodig om BPO meer acceptabel te maken (draagvlak creëren zodat men bereid is niet alleen de 

nadelen, maar ook de voordelen te zien).

Dit leidt tot de conclusie dat als men de doelmatigheid van de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen door BPO 

wil verbeteren, er naast kostenoverwegingen bij de vormgeving nadrukkelijk ook aandacht dient te zijn voor de meer 

psychologische en politieke aspecten van het uitbesteden van bedrijfsprocessen.
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BPO past nu (nog) niet bij de cultuur binnen overheidsorganisaties. ‘Zelf doen’ is in de meeste gevallen het 

uitgangspunt; de gedachte om (delen van) bedrijfsprocessen uit te besteden, speelt meestal nauwelijks een rol.

De ambtenaar dekt zich liever in door het zelf te doen of door het door ‘bekenden’ te laten doen.

Twee-derde van de gesprekspartners die verschil ziet tussen uitbesteden binnen de overheid en uitbesteden aan de 

markt, besteedt liever uit binnen de overheid (vanwege het kleine cultuurverschil (men spreekt dezelfde taal) en de 

mogelijkheid om onderling iets te regelen). Juist in die gevallen is een belangrijk voordeel van BPO de bijbehorende 

verzakelijking in de relatie tussen de gebruiker en uitvoerder van de processen.

Kortom, er is binnen de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen sprake van een bias richting inbesteden, en als 

inbesteden niet kan, neigt de overheidsmanager sterk naar uitbesteding binnen de overheid. Dat is – economisch 

gezien – een omkering van zaken: alleen als de markt het niet goed(koop) kan en publieke belangen niet afdoende 

geborgd kunnen worden, is er een rol voor de overheid om taken zelf uit te voeren. Het uitgangspunt zou moeten zijn 

dat ‘de markt het moet doen, tenzij...’. 

Door sommige gesprekspartners wordt ondermijning van de ministeriële verantwoordelijkheid genoemd als 

reden om processen niet uit te besteden. Dit is in feite een gelegenheidsargument, dat de werkelijke redenen 

om processen binnenshuis te houden, maskeert. Met goed contractmanagement zijn onzekerheden en risico’s in 

principe goed af te dekken, maar dat moet de betreffende overheidsambtenaar dan wel willen en kunnen (voldoende 

contractmanagement ervaring hebben).

Een meer systematische afweging van verschillende opties bij het herinrichten van processen biedt voordelen voor de 

overheidsambtenaar

BPO speelt op dit moment geen grote rol bij het inrichten van bedrijfsprocessen binnen de rijksoverheid en 

uitvoeringsinstellingen. Dat komt niet doordat men de toegevoegde waarde van BPO niet onderkent, maar wel 

doordat men BPO nog maar zelden als optie beschouwt bij de inrichting van het werkproces. De conclusie is dan ook 

dat de afwegingen bij het inrichten van werkprocessen meer gedisciplineerd dienen te worden. 
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Summary

Business Process Outsourcing (BPO) stands for the outsourcing of complete business processes that are often, 

but not always, IT-related. The outsourcing provider takes primary responsibility for ensuring that the process works, 

interfaces effectively with other company functions, and delivers the outcomes as agreed in the contract. 

Still, the client has final responsibility for the process. Mostly, BPO involves taking over employees and other 

production assets by the external party. 

BPO is not a new concept. It is, however, fairly new to the Dutch government. Therefore, Accenture asked SEO 

Amsterdam Economics to study the potential benefits of BPO to the Dutch national government and implementing 

organisations, and to identify barriers to the implementation of BPO. 

The two central conclusions of this study are: (1) BPO can add value to Dutch government organisations, but (2) 

several barriers stand in the way of large-scale implementation of BPO. Often political or emotional barriers prevent 

a rational ‘outsourcing versus insourcing’ decision. The advantages of BPO, as perceived ‘important’ by 60 or more 

percent of the nearly 50 government managers whom we interviewed in this study, are:

• BPO may entail cost reductions as the outsourcing provider obtains larger economies of scale than

 the government organisation itself;

• BPO facilitates concentration on core competences by government organisations;

• BPO may entail a quality improvement in the performance of processes

 (i.e., because of economies of skill and economies of scope);

• BPO enables a more flexible purchase of services, which means that fixed cost are converted into variable cost.
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1  Inleiding: Wat is BPO?

Om beter en selectiever te presteren, bezint de overheid zich op haar takenpakket, werkwijzen en organisatie. 

Steeds meer wordt de uitvoering van het overheidsbeleid op afstand geplaatst doordat taakorganisaties worden 

verzelfstandigd, taken worden overgelaten aan de markt of doordat taken samen met de markt worden uitgevoerd 

(in partnerships als publiek/private-samenwerking). De taken van de overheid verschuiven in de richting van het 

vaststellen van de spelregels. De overheid stelt zich meer op als regisseur, die het proces bewaakt en de kwaliteit 

van de resultaten achteraf controleert1. In dit rapport bekijken we in hoeverre het uitbesteden van bedrijfsprocessen 

binnen de overheid past bij deze (veranderende) overheid.

In dit hoofdstuk geven we in paragraaf 1.1 de centrale onderzoeksvraag. In paragraaf 1.2 omschrijven we Business 

Process Outsourcing (BPO). Paragraaf 1.3 bakent het onderzoeksgebied af en gaat in op het verschil tussen 

uitbesteden door een private en een publieke partij. De Nederlandse beleidscontext met betrekking tot BPO staat 

beschreven in paragraaf 1.4. Paragraaf 1.5 bevat de leeswijzer voor de rest van dit rapport.

1.1    Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

 Welke toegevoegde waarde kan BPO hebben voor de rijksoverheid (incl. de uitvoeringsorganisaties)?

Deze centrale onderzoeksvraag is in zes subvragen opgedeeld. 

1. Wat is BPO? (zie paragraaf 1.2)

2. In welk opzicht verschilt het uitbesteden van bedrijfsprocessen door de rijksoverheid van het uitbesteden door  

 andere marktpartijen? (zie paragraaf 1.3.1 en 2.3)

3. Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze van overheidsinstellingen tussen het zelf doen of BPO   

 (inbesteden versus uitbesteden)? (zie paragraaf 2.4 en 3.1, hoofdstuk 5)

4. Zijn er al ervaringen met BPO binnen de rijksoverheid, en zo ja, wat zijn de ervaringen?

 (zie paragraaf 3.5)

5. Hoe ‘volwassen’ of ‘rijp voor gebruik’ is BPO in de ogen van de Nederlandse overheidsinstellingen? In hoeverre  

 zullen deze concepten in de toekomst worden toegepast? Welke processen overweegt de overheidsmanager

 uit te besteden? (zie paragraaf 3.3)

6. Welke implicaties hebben de concepten Shared Service Centers (SSC) en BPO op beleidsvorming en   

 beleidsverantwoording? (zie paragraaf 4.3)

De beantwoording van deze vraag geschiedt door de praktijk onder de loep te nemen, en tegelijkertijd deze 

bevindingen uit de praktijk te toetsen aan de theoretische inzichten omtrent de voor- en nadelen van BPO. 

Hierbij worden de volgende onderzoeksmethoden gehanteerd:
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1 Dit beeld van een veranderende, zich terugtrekkende overheid komt in veel overheidsdocumenten terug, zowel op kabinetsniveau als bij kerndepartementen en bij   
 uitvoeringsinstellingen. Het hier geschetste beeld is bijvoorbeeld terug te voeren op het Programma Andere Overheid en het bedrijfsplan 2004-2008 van de Belastingdienst.
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• Literatuuronderzoek en deskresearch om een theoretisch analysekader te schetsen en om de praktijk

 in beeld te krijgen.

• Diepte-interviews met 15 sleutelfiguren binnen de centrale overheid (incl. uitvoeringsorganisaties). 

• Telefonische interviews met 30 sleutelfiguren binnen de centrale overheid (incl. uitvoeringsorganisaties). 

1.2    Wat is BPO?

In het algemeen verstaan we onder outsourcing het op de markt kopen van producten of diensten die voorheen 

binnen het bedrijf zelf werden geproduceerd. Er bestaan verschillende vormen van outsourcing. Het meest bekend 

zijn waarschijnlijk het uitbesteden van onderhoud of beheer (denk aan schoonmaakdiensten, administratie en 

beveiliging). Een ander bekend voorbeeld is het uitbesteden van de operationele verantwoordelijkheden voor 

de uitvoering van IT-processen (IT-Outsourcing). BPO – Business Proces Outsourcing, het uitbesteden van 

bedrijfsprocessen – is weer een andere vorm van uitbesteden. BPO betekent dat een derde partij complete 

bedrijfsprocessen overneemt van een organisatie. Box 1 geeft enkele definities die in de literatuur worden genoemd.

Box 1: Verschillende definities van BPO

The End-User Executive’s Guide to BPO van G2R, TPI, and Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP uit 1998: 

“The delegation of one or more IT-intensive business processes to an external provider who, in turn, 

administrates and manages the selected processes based upon defined and measurable performance 

metrics.”

PricewaterhouseCoopers (1999) definieert BPO als “the long-term contracting out of non-core business 

processes to an outside provider”. 

Halvey and Murphy Melby (2000, p. 1): “the management of one or more specific business processes or 

functions (e.g., procurement, accounting, human resources, asset or property management) by a third party, 

together with the information technology (IT) that supports the process or function. [...] BPO focuses on 

how an overall process or function is run – from manager to end-user – rather than on the technology that 

supports such processes or functions.

IT is only a component of the overall business process.”

Jurriëns (2000): “Strategische outsourcing en alliantie: hierbij worden geen functies maar processen 

overgedragen, zonder de verantwoordelijkheid voor de outputs over te dragen. Er wordt gestuurd op synergie 

en de strategische relatie.” 

Accenture (2003): “Contracting with a private sector firm to take responsibility for a function or process for 

which the government remains accountable. [This] definition excludes short-term project work and stops 

short of privatization, where the government no longer has responsibility for the function.”

14
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Hendrikx en Nieuwendijk (2004): “Een vorm van uitbesteding waarbij de activiteiten en – in uiteenlopende 

mate – de verantwoordelijkheid van een voorheen intern bedrijfsproces wordt overgedragen aan een externe 

dienstverlener.” 

Gartner (2005) defines BPO as “the delegation of one or more IT-intensive business activities to a service 

provider.”

Al deze definities overziend komen we tot de volgende omschrijving:

BPO staat voor het uitbesteden van totale bedrijfsprocessen die vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, 

IT-gerelateerd zijn, ten behoeve van vooraf overeengekomen resultaten. In de meeste gevallen gaat dit gepaard 

met een overname van medewerkers en andere productiemiddelen door de externe leverancier of producent. 

Het overheidsorgaan blijft verantwoordelijk, maar besteedt de uitvoering uit.

Het concept BPO is niet nieuw. In de bakermat van uitbesteding – de Angelsaksische landen – bestaat BPO, zeker in 

het bedrijfsleven, al wat langer. Al in 1997 schreef Kiely dat BPO met een verwachte omzet van $282 miljard in 2000 

de markt voor IT-outsourcing voorbij zou streven. Uit eerder onderzoek van Accenture i.s.m. Giarte (2004) blijkt dat 

de Nederlandse markt voor BPO hier nog wat magertjes bij afsteekt, maar dat er wel een verlangen leeft onder het 

management van bedrijven om bedrijfsprocessen uit te besteden. Het Nederlandse bedrijfsleven past BPO dan ook 

steeds vaker toe. Zo besteedt een bedrijf als AXA een deel van het primaire proces uit, van de polisadministratie die 

loopt van polisacceptatie en -opmaak tot aan uitkering en alles wat daar tussen zit. Wat wel nieuw is, is BPO voor 

de (rijks)overheid. Ook hier lopen de Angelsaksische landen voor op West-Europa2. Op het eerste gezicht lijkt BPO – 

door het woord business – niet aan de orde voor de overheid. Schijn bedriegt hier echter. BPO biedt voor- en nadelen 

voor bedrijven, maar ook voor de overheid. Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen het bedrijfsleven en de overheid. 

Om bij het bovengenoemde verzekeringsvoorbeeld te blijven: waarom heeft het UWV niet net als AXA delen van het 

primaire proces uitbesteed? 

Het voorliggende rapport gaat in op de rol die BPO voor de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen kan spelen en 

geeft een overzicht van de (economische) argumenten voor en tegen BPO. We bekijken welke afwegingen omtrent 

het al dan niet uitbesteden van bedrijfsprocessen typisch zijn voor de overheid en vatten deze afwegingen samen in 

een afwegingskader.

2O’Looney (1998).
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1.3    Afbakening

Het onderzoek heeft betrekking op de rijksoverheid (ook wel: centrale overheid) en omvat niet de lagere overheden 

(provincies, gemeenten, waterschappen en dergelijke). De rijksoverheid omvat wel de departementen. 

Daarnaast kijken we ook naar uitvoeringsorganisaties, zoals uitvoerende diensten, agentschappen, RWT’s 

(rechtspersoon met wettelijke taak) en ZBO’s (zelfstandig bestuursorgaan). Deze uitvoeringsinstellingen zijn 

vaak, maar niet altijd, verzelfstandigde organen. Verzelfstandiging betekent het op eigen benen zetten van 

een overheidsbedrijf. Bij een interne verzelfstandiging verhuizen activiteiten van een overheid naar een apart 

onderdeel van die overheid. Een voorbeeld van een interne verzelfstandiging is een agentschap: een onderdeel 

van een ministerie met een eigen en herkenbare positie die onder meer tot uiting komt in het financiële regime 

dat van toepassing is. Bij een externe verzelfstandiging verhuizen activiteiten van een overheid naar een juridisch 

zelfstandige rechtspersoon, veelal een ZBO of RWT. Een voorbeeld is het extern verzelfstandigen van het Kadaster.

Vanuit het perspectief van de overheid kunnen bedrijfsprocessen op verschillende manieren worden uitbesteed

(zie ook schema 1): 

• Uitbesteden aan de markt;

• Uitbesteden binnen de overheid (van de ene aan een andere overheidsdienst);

• Taken gezamenlijk uitvoeren met andere overheidsorganisaties. 

De eerste twee manieren vallen onder de noemer uitbesteden, de derde manier niet. In dat geval spreken we van een 

Shared Service Center (SSC), Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) of een ander samenwerkingsverband.

Schema 1: Het uitbesteden van bedrijfsprocessen vanuit het perspectief van de overheid

Bron: SEO/Accenture
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1.3.1  Verschil tussen BPO door de markt en de overheid

De Nederlandse markt voor BPO is in verschillende publicaties beschreven. Waarom besteden we hier apart aandacht 

aan de (rijks)overheid? Omdat er verschil is tussen de private en de publieke sector alsmede tussen de afwegingen 

over in- versus uitbesteden die daarbinnen worden gemaakt. Waarom is de rijksoverheid (de publieke sector) anders 

dan de markt? 

Politiek gezien is een in het oog springend verschil dat er binnen de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen wel 

ministeriële verantwoordelijkheid bestaat en in de private sector niet. De (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid 

bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848. Het beginsel wordt door de Raad 

van Staten omschreven als de gezamenlijke en afzonderlijke aanspreekbaarheid van ministers op het doen en 

laten van de regering bij de behartiging van het algemeen belang en de vervulling van taken die aan het ambt 

van minister zijn verbonden. De parlementaire controle is in de praktijk ook van toepassing op het doen en 

laten van staatssecretarissen. De opvattingen over wat de verantwoordelijkheden van de overheid, en hiermee 

samenhangend die van de regering en het kabinet zijn, verschillen tussen personen, tussen en binnen politieke 

partijen en in de tijd. Het is dus niet mogelijk om in absolute zin en vastomlijnd aan te geven wat de taken en 

verantwoordelijkheden van de overheid exact zijn. Met de wisseling van een kabinet laait de discussie over wat nu 

eigenlijk taken en verantwoordelijkheden van de overheid zijn weer op. Ook bestaan er allerlei overheidsonderdelen 

waarover een minister (of staatssecretaris) niet de volledige zeggenschap heeft, of waar onduidelijkheid over de 

verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling kan bestaan.

Economisch gezien is het belangrijkste verschil dat binnen de rijksoverheid het prijsmechanisme niet of slechts 

gedeeltelijk werkt. Daarvoor zijn drie redenen:

1. De koppeling tussen de prestatie en de tegenprestatie (de prijs) ontbreekt. De voor de markt kenmerkende  

 koppeling tussen prestatie en tegenprestatie wordt bij het inschakelen van de overheid meestal doorbroken,  

 omdat degenen die over een overheidsuitgaven beslissen niet degenen zijn die van de uitgaven profiteren.

2. Het optimale voorzieningen- en kwaliteitsniveau kan niet goed worden ingeschat, omdat er geen link is met de  

 voorkeuren van burgers. De overheid kent de behoeften van afnemers niet omdat er geen markt is waarop  

 informatie over vraag en aanbod bij elkaar komen. Er komt dus een kunstmatige prijs tot stand, en geen prijs  

 die communiceert waar vraag en aanbod in evenwicht zijn. Daardoor ontbreekt de prijs als schaarste indicator. 

3. Er is een gebrek aan concurrentieprikkels (externe prikkelstructuur), omdat er vaak maar één aanbieder is  

 en daardoor een gebrek aan keuzevrijheid (het feit dat vragers de vrijheid hebben om te kiezen tussen   

 meerdere alternatieven, prikkelt aanbieders tot het bieden van een optimale prijs-kwaliteitsverhouding). 

 Een hieruit voortvloeiend verschil betreft de (interne) prikkelstructuur. Binnen de overheid zijn nagenoeg geen  

 financiële prikkels aanwezig om tot uitbesteding over te gaan. Dit geldt zowel op organisatorisch niveau als  

 op persoonlijk niveau. Een ambtenaar die door slim inkopen of uitbesteden kosten reduceert, ziet in principe  

 geen financieel voordeel (bonussen of gratificaties). Een overheidsorganisatie die weet te bezuinigen, wordt

 het jaar erna vaak gekort op het budget (budgetmechanisme), hetgeen vervelende gevolgen heeft voor de  

 medewerkers van die organisatie en bovendien de status van de organisatie aan kan tasten vanwege het feit  

 dat status nog vaak aan omvang is gelieerd. Een gesprekspartner binnen een kerndepartement stelde het als  
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 volgt: “Je kunt wel kostenefficiënt willen werken, maar daar koop je alleen maar politiek risico mee, want door  

 uit te besteden komt mogelijk de ministeriële verantwoordelijkheid in het geding.” In de private sector zijn deze  

 prikkels op beide niveaus wel aanwezig, waardoor de afweging om al dan niet uit te besteden fundamenteel  

 verschilt tussen de private en de publieke sector. Een kostenverlagende verbetering binnen een privaat bedrijf  

 vertaalt zich direct terug in een verhoging van de winst. Binnen sommige uitvoeringsinstellingen zijn overigens  

 al wel wat meer financiële prikkels aanwezig dan bij kerndepartementen. 

Op de markt dwingen concurrentie en winststreven organisaties tot een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. 

Een gesprekspartner sprak in dit verband van het verschil tussen een verdieneconomie (de private sector) en een 

krijgeconomie (de publieke sector). In het politieke bedrijf en bij uitvoerders in de publieke sector gaat het niet om 

winst, maar om de kwaliteit en de toegankelijkheid van hun dienstverlening, en dat is een notie met veel facetten 

waarbij verschillende groepen van belanghebbenden betrokken zijn. Kenmerkend voor de ambtenaar in de publieke 

dienstverlening is zijn gerichtheid op een ruimere missie. “The notion of a mission replaces the conventional focus 

on profit”.3 

O’Looney (1998, pp. 28-29) geeft aan dat BPO als van nature past bij het bedrijfsleven, terwijl dat in de publieke 

sector niet het geval is: “The decision to outsource a government service is much more complex than is the case 

in the private sector. […] In the business world, [….] (outsourcing) is hardly unexpected and rarely alien to the 

organizational culture of most modern corporations. Outsourcing is at the base of private sector transactions. 

Companies continually incorporate and then, upon discovering someone who can produce a good or service cheaper 

than in-house, will shed a production function. As such, outsourcing requires little cultural change in the private 

sector when compared to similar action in the public sector.”

1.3.2  Verschil tussen verschillende nationale overheden

Er is dus een verschil tussen afwegingen over uitbesteding in de publieke en de private sector. 

Daarnaast is er ook verschil tussen de overheid in Angelsaksische landen en West-Europese landen als Nederland. 

Angelsaksische landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland staan 

positiever tegenover uitbesteden in het algemeen en BPO in het bijzonder. Dat heeft mede te maken met hun 

positievere houding ten aanzien van de markt als allocatiemechanisme (een recent en mooi voorbeeld is afgebeeld in 

box 2). BPO heeft zijn wortels in de Angelsaksische wereld en het concept wordt daar omarmd als oplossingsrichting. 

Een van de redenen voor de relatief trage opmars van BPO in Nederland is het feit dat de ontslagbescherming hier 

groter is dan in Angelsaksische landen4. Dit is van belang omdat er bij het uitbesteden van bedrijfsprocessen veelal 

ontslagen vallen of in ieder geval personeel zal moeten verhuizen naar een andere werkgever. Een bedrijfsstrategie 

met dergelijke gevolgen voor personeel zal in de (OR-loze) Angelsaksische wereld op minder weerstand stuiten dan 

bij de sociale partners in Nederland. Wat in Nederland ook meespeelt, is de volgens sommigen nog niet tot wasdom 

gekomen aanbiedersmarkt.

18

3 Besley en Ghatak (2004).
4 O’Looney (1998).
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Box 2: De Local Government Legislation Amendment Act (Australië, 1997)

In 1997 werd in Australië de Local Government Legislation Amendment Act 1997 ingevoerd. Deze wet 

verplicht lagere overheden alle lokale regelgeving te onderwerpen aan een toets, die marktinterventies 

identificeert en aan een kosten-baten afweging onderwerpt. Verschillende landsdelen pasten daarop de 

regulering van lokale nutsvoorzieningen aan, zoals de lokale watervoorziening, waterzuivering en regionaal 

ferrytransport. 

Waar sprake bleef van publieke monopolies werden in een aantal gevallen de prijsregels aangepast. 

Overheidsbedrijven moeten namelijk mededingingsneutraal opereren. Dit betekent onder meer dat de 

prijszetting transparant en gebaseerd op ‘full cost attribution’ moet zijn. De Nederlandse situatie, recent nog 

in de krant dankzij de dramatische verschillen in prijzen voor vergunningen die gemeenten berekenen, staat 

in een schril contrast met deze regel. De ‘volle kosten’ (of integrale kosten) omvatten (directe en indirecte) 

operationele kosten, kapitaalkosten en de ‘mededingingsneutrale kosten’. De laatste bestaan uit virtuele 

belastingen, die door normale marktpartijen wel maar door overheidsbedrijven niet betaald hoeven te worden 

(in Nederland is hiervoor onlangs het BTW-fonds in het leven geroepen)

Bron: SEO, 2003a.

Enkele cijfers bevestigen deze verschillen tussen nationale overheden. Uit een onderzoek van Accenture uit 2003 

blijkt de Nederlandse overheid zich in onderste regionen bevindt van een ranglijst met landen die BPO toepassen

(zie tabel 1). 

Tabel 1: De Nederlandse centrale overheid maakt relatief weinig gebruik van BPO

Bron: Accenture 2003

* Het onderzoeksmateriaal bestond uit een enquête-onderzoek om te achterhalen welke soorten uitbesteding worden gebruikt en diepte-interviews met overheidsambtenaren,  

 achtergronddocumenten en ‘contributor reports’. 
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- 
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Hong Kong 
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Nederland 

China 
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Marktonderzoeker NelsonHall stelt dat het aandeel van BPO in de wereldwijde markt voor outsourcing in 2004 is 

gestegen naar 34%, een groei van 38%. Europa zorgde voor de sterkste groei: in contractwaarde nam het aandeel 

van BPO toe met 60%. NelsonHall verwacht in 2005 eenzelfde groei, ook dankzij een grote vraag naar BPO van 

de Britse overheid. Gartner (2005) constateert dat in 2004 meer dan de helft van de BPO-activiteiten in het VK 

plaatshadden, maar voegt toe dat: “However, the adoption of BPO is increasing in Germany and the Netherlands, 

with much of this activity coming from global, mostly U.S. headquartered organizations.” Overigens blijkt uit o.a. 

het genoemde Gartner onderzoek dat BPO ook in de Angelsaksische landen nauwelijks op rijksniveau wordt ingezet. 

BPO wordt daarentegen wel vaak door lagere overheden (op lokaal niveau) ingezet. Dit heeft te maken met het feit 

dat op lokaal niveau relatief veel uitvoeringstaken worden uitgevoerd en die lenen zich bij uitstek voor uitbesteding. 

Daarnaast kan bewust beleid een rol spelen (zie box 3). 

Box 3: De Local Government Act van het VK

Omdat uit vele onderzoeken is gebleken dat veel overheidsdiensten na privatisering efficiënter werken, heeft 

de Engelse centrale overheid besloten dat gemeenten bepaalde activiteiten moeten uitbesteden. De Local 

Government Act (1988) bepaalt dat gemeenten de volgende diensten moeten uitbesteden: het ophalen van 

huisvuil, het schoonmaken van straten, het schoonhouden van gebouwen, de catering in scholen en andere 

openbare gebouwen, en het onderhoud aan groen en wegen. 

Deze uitbesteding moet aan een aantal regels voldoen om te zorgen dat de uitbesteding ook de mogelijke 

voordelen oplevert. Zo moet aan minstens drie ondernemingen (mits voldoende gegadigden) een offerte 

gevraagd worden. Daarnaast mag de lokale overheidsorganisatie ook inschrijven. De tijdstippen, plaats en 

prijs van het contract moeten redelijk zijn. De uitbesteding moet vooraf aangekondigd worden in de lokale of 

de handelspers en binnen drie tot zes maanden na publicatie moet de keuze bepaald zijn.

In driekwart van de situaties waarin werd uitbesteed, kreeg de eigen dienst de opdracht. Soms kwam dit 

omdat concurrenten niet geïnteresseerd waren in de opdracht. Deze desinteresse kan ook zijn ingegeven 

door de kunstmatig lage prijs van de interne dienst (dankzij een kruissubsidie met een goed dat niet wordt 

aanbesteed). Ook kan sprake zijn van een natuurlijk monopolie of voorkeur bij gemeenten die uitbesteden om 

de opdracht aan de eigen dienst uit te besteden.

Bron: SEO, 2003a.
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5 Werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau Interdepartementaal Beleidsonderzoek (2003).
6  Maes & Jochmans (eds.) (1996).
7 Financieele Dagblad (26 augustus 2004), NRC Handelsblad (24 juni, 12 juli en 25 augustus 2004) en
 Volkskrant (14 augustus 2004).
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1.4     Nederlandse beleidscontext van het onderzoek

De afweging in- versus uitbesteden is afhankelijk van de politiek stroming van het moment. In deze paragraaf gaan 

we in op de discussie over ZBO’s (paragraaf 1.4.1) en het Programma Andere Overheid (PAO, paragraaf 1.4.2). 

1.4.1  BPO en de discussie over zelfstandige     

      bestuursorganen

De positie van ZBO’s staat ter discussie (in deze discussie en in dit rapport worden onder de noemer ZBO’s ook RWT’s 

gevat). Deze discussie is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie Kohnstamm5 en de al langer 

lopende discussie over centralisatie en decentralisatie. Centralisatie en decentralisatie zijn bewegingen in verticale 

richting en zijn gebaseerd op ongelijkheid van de machtsposities. Decentralisatie betekent een gezagssplitsing ten aanzien 

van de centrale overheid doordat aan andere besturen of overheidsorganen een autonome of zelfstandige bevoegdheid 

wordt toegekend om in eigen naam publiekrechtelijke handelingen te stellen of beslissingen te nemen, c.q. een beleid te 

voeren waarbij zij niet onderworpen zijn aan het hiërarchisch gezag doch hoogstens aan het administratief toezicht van 

de centrale overheid.6

Nederland telt circa 430 ZBO’s, die voornamelijk in de jaren tachtig en negentig zijn opgericht. Een ZBO valt formeel niet 

onder de ministeriële verantwoordelijkheid, maar de Tweede Kamer roept een bewindspersoon regelmatig op het matje als 

daar iets mis gaat7. De Commissie Kohnstamm adviseert om alle extern verzelfstandigde overheidsdiensten weer onder 

te brengen bij de rijksoverheid. De commisie Kohnstamm constateert dat sommige organisaties op afstand zijn geplaatst 

zonder welomschreven mandaat, en benadrukt dat de wetgever behoort te bepalen welke taak onafhankelijk uitgevoerd gaat 

worden. Zij meent dat veelal kan worden volstaan met het intern verzelfstandigen van taken, en ziet slechts ruimte voor 

extern verzelfstandigde organisaties op het gebied van de onafhankelijke oordeelsvorming (certificering e.d.) en in bijzondere 

gevallen (bijvoorbeeld bij toezicht op een markt waarop de overheid zelf ook speler is). De rest van de ZBO’s zou geleidelijk 

moeten terugkeren in de schoot van hun moederdepartement. 

De commissie Kohnstamm borduurt voor een deel voort op eerdere kritische publicaties over ZBO’s. Een daarvan is van 

de hand van Van Thiel (2000). Zij deed onderzoek naar ZBO’s en gebruikt hierbij het woord quango (quasi-autonomous 

non-governmental organization) voor organisaties die zijn belast met wettelijke taken, die in belangrijke mate worden 

gefinancierd uit publieke middelen, maar op afstand van de overheid staan. Mede op basis van enkele door haar uitgevoerde 

case studies concludeert Van Thiel dat er diverse redenen zijn om aan de veronderstelling te twijfelen dat verzelfstandiging 

tot efficiëntere en effectievere uitvoering van beleid leidt: 
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8 Dekker (2002)

•  ZBO’s opereren zelden in de markt. De meeste ZBO’s zijn zelfs monopolisten. Ook moeten ZBO’s hun ‘winsten’   

 geregeld afstaan, hetgeen niet prikkelt tot efficiënt gedrag.

•  De uitvoering van publieke taken dient meestal verschillende doelen die soms tegenstrijdig kunnen zijn,   

 bijvoorbeeld efficiëntie en zorgvuldigheid. Welk doel bepaalt dan of een ZBO goed presteert?

•  Bovendien gaan publieke organisaties (zelden of) nooit failliet. Er zijn dus weinig consequenties verbonden

 aan slecht presteren.

•  Het meten van de prestaties van ZBO’s is vaak lastig; er is geen vergelijking en de keuze van maatstaven

 is vaak discutabel.

•  In de praktijk blijkt dat de verantwoording die ZBO’s moeten afleggen van hun prestaties onvoldoende

 is geregeld.

•  Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de prestaties van verzelfstandigde organisaties, maar het weinige   

 onderzoek dat er is, toont geen prestatieverbetering aan en wijst in sommige gevallen zelfs op vermindering   

 van prestaties na verzelfstandiging.

Dit onderzoek biedt niet de ruimte om een uitspraak te doen over de meest optimale taakverdeling binnen de overheid. 

Echter, de zes hierboven genoemde kritiekpunten met betrekking tot externe verzelfstandiging gelden net zo goed voor 

intern verzelfstandigde eenheden of kerndepartementen zelf. Wel gaan we in op de afwegingen die gemaakt worden bij de 

keuze om een proces intern of extern te verzelfstandigden (zie: conceptueel afwegingskader in paragraaf 5.1).

1.4.2  BPO en het Programma Andere Overheid

Het PAO heeft eind 2003 geleid tot een actieprogramma. In dit actieprogramma geeft het kabinet aan langs welke vier 

lijnen de overheid zou moeten worden gemoderniseerd. Het actieprogramma vormt daarmee het startschot voor ingrijpende 

veranderingen in de verhouding tussen overheid en de ‘civil society’8 en de wijze waarop de overheid haar taken uitvoert. 

Het kabinet zal kritisch naar zichzelf en haar ministeries kijken: naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, naar 

de interne organisatie en naar de uitvoering van het overheidsbeleid. De resultaten van deze operatie leiden tot een andere 

rolverdeling tussen civil society en overheid, beleidsbeëindiging of -vereenvoudiging, een kleinere en eenvoudige organisatie 

van de overheid, minder regels en een afnemende overheidsbemoeienis. Voor de overgebleven kerntaken moet de overheid 

vervolgens haar prestaties opvoeren.

Het woord outsourcing of BPO komt in het actieprogramma niet voor, wel wordt er bij actielijn 3 onder punt 4 

(‘Het verbeteren van de bedrijfsvoering’) iets gezegd over de beperking van de inhuur van externen, maar zoals we in de 

inleiding bij het volgende hoofdstuk aangeven heeft dat geen betrekking op uitbesteden. 

Het feit dat outsourcing, of meer precies BPO, verder niet genoemd wordt in het actieprogramma betekent niet dat BPO 

geen rol kan spelen binnen het programma. Uitbesteden past bij uitstek bij bepaalde actielijnen. 

Zo zien we met name raakvlakken bij: 
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Actielijn 1: De overheid gaat haar dienstverlening aan de burger verbeteren:

 punt 4: Betere werkwijzen door innovatie.

Actielijn 3: De rijksoverheid gaat zichzelf beter organiseren:

 punt 1b: Een integrale herbezinning op de taken van de centrale overheid; 

 punt 2b: Efficiency in de uitvoering; 

 punt 4: Het verbeteren van de bedrijfsvoering.

1.5    Leeswijzer

Dit rapport omvat, op dit inleidende hoofdstuk, de literatuurlijst en de drie bijlagen na, vier hoofdstukken. 

Box 4 geeft aan wat in deze hoofdstukken aan de orde komt. De onderzoeksvragen worden kernachtig beantwoord 

in de ‘kernpunten’, voor in dit rapport. De bijlagen geven de samenstelling van de begeleidingscommissie, de lijst met 

gesprekspartners en het theoretisch kader van waaruit we naar BPO kijken.

Box 4:  Leeswijzer
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Bijlage 1 

De toegevoegde waarde van BPO in de ogen van
de overheidsmanager (op basis van de resultaten van diepte- en
telefonische interviews met in totaal circa 50 personen).

Een beschrijving van de theorie over uitbesteding en BPO, 
waarbij BPO kan worden gezien als tegenhanger van verticale 
integratie, en de inzichten uit de transactiekosten theorie en de 
principaal-agent theorie waardevol zijn. 

De barrières die toepassing van het BPO-concept in de weg 
staan (op basis van de resultaten van het empirisch onder-
zoek; diepte- en telefonische interviews met in totaal circa 50 
personen). 

Bijlage 2 Lijst met gesprekspartners (persoonlijke en telefonische 
interviews) 

Bijlage 3 

Leden van de begeleidingscommissie 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 4 De belangrijkste conclusies uit het onderzoek. 

Synthese van alle genoemde voor- en nadelen in de vorm van 
twee afwegingskaders die dienen om de beslissingen omtrent 
in- en uitbesteden te disciplineren. 
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2  De toegevoegde waarde van BPO voor de rijksoverheid  
   en uitvoeringsinstellingen

Hoe ziet de markt voor het uitbesteden van diensten en producten door de rijksoverheid er op dit moment uit? 

Een eerste blik op de vraagzijde levert geen eenduidig beeld op. Ten tijde van Balkenende I verschenen berichten 

in de media over het snoeien van de overheidsuitgaven met betrekking tot het inhuren van externe adviseurs en 

het uitbesteden van diensten. Met de komst van Balkenende II ligt de nadruk nu meer op het inkrimpen van het 

ambtenarenapparaat. Er lijkt hier een tegenstelling te ontstaan: evenveel werk en zowel minder intern als extern 

werkzame personen. 

Verschillende berichten in de media geven aan dat zowel het aantal intern als het aantal extern werkzame personen 

eerder toe dan af is genomen.9  Dit blijkt ook uit cijfers van het CBS. Tussen 1995 en 2003 steeg het aantal banen in 

het algemeen overheidsbestuur met bijna 20% (zie figuur 1).

Figuur 1:  Aantal banen van werknemers in het openbaar bestuur

Bron: CBS Statline (SBI code 751)
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9Volkskrant 7/6/03: “De uitgaven van de rijksoverheid aan organisatie- en adviesbureaus bedroegen begin jaren negentig: ¤ 45 miljoen, stegen in 1998 tot ¤ 200  
miljoen en in 2003 tot ¤ 383 miljoen. Deze bedragen zijn echter grove schattingen die slechts een deel van het totaal weergeven. Het totale overzicht ontbreekt. Er is  
niets terechtgekomen van het doel om jaarlijks 5% bezuinigen.”
Financieele Dagblad 31/8/04: “Het aantal ambtenaren op de departementen is de laatste jaren helemaal niet afgenomen (een uitzondering daargelaten), maar juist  
toegenomen. Dit ondanks de ingezette veranderingen als privatisering, verzelfstandiging en decentralisatie.”
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Van recenter datum zijn de plannen van oud-minister De Graaf in het kader van het Programma Andere Overheid 

(PAO) om externe inhuur terug te dringen.10&11 Deze plannen zijn echter voor dit onderzoek minder relevant, omdat 

externe inhuur “uitdrukkelijk” niet hetzelfde is als uitbesteding. Bij externe inhuur vindt nog altijd sturing door de 

opdrachtgever plaats op de daadwerkelijke inzet van specifieke personen, die een eindresultaat moeten leveren. 

Bij uitbesteding wordt een opdracht geplaatst, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt zonder dat er door de 

opdrachtgever op inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd.12

In dit en het volgende hoofdstuk beschrijven we op basis van een empirisch onderzoek onder 47 personen binnen de 

rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen wat volgens hen wel en geen toegevoegde waarde van BPO kan zijn. 

Van de 47 personen zijn er 32 telefonisch geïnterviewd. Een kwart daarvan is werkzaam bij een kerndepartement en 

de rest in een uitvoeringsinstelling. In de hierna volgende paragrafen zijn ook de inzichten verwerkt uit een vijftiental 

gesprekken met sleutelfiguren binnen de rijksoverheid (5 gesprekken) en de uitvoeringsinstellingen (10 gesprekken). 

De diepte-interviews kenden een andere vraagstructuur en zijn daarom niet opgenomen in de tabellen en figuren die 

in dit en het volgende hoofdstuk zijn opgenomen. De namen en functies van alle gesprekspartners zijn opgenomen in 

bijlage 2. 

In paragraaf 2.1 komen de bekendheid van en de ervaring met BPO aan de orde. De visie en houding ten aanzien 

van BPO worden in paragraaf 2.2 beschreven. In paragraaf 2.3 gaan we in op het gepercipieerde verschil tussen 

uitbesteden aan de markt en aan een andere overheidspartij. Paragraaf 2.4 behandelt de mogelijke voordelen van 

BPO door de overheid. 

2.1    De bekendheid van en de ervaring met BPO

Uit zowel de telefonische enquête als de diepte-interviews blijkt dat iedereen ervaring heeft met uitbesteden. 

Figuur 2 geeft de resultaten van de telefonische enquête (n=32). Hieruit blijkt dat 8 gesprekspartners 

(delen van) hun primaire proces hebben uitbesteed (hiervan zijn 2 gesprekspartners (=25%; n=8) werkzaam bij een 

kerndepartement en 6 gesprekspartners bij een uitvoeringsinstelling (=25%; n=24)). Een voorbeeld van een primair 

proces dat wordt uitbesteed, is de verstrekking van subsidies (bijv. van een kerndepartement aan uitvoeringsinstelling 

als Senter-Novem) of de inning van heffingen (bijv. van een uitvoeringsinstelling aan de Belastingdienst). Processen 

die relatief het vaakst worden uitbesteed, zijn IT, educatie en diversen (bijv. energiediensten, klantenservice, 

postkamer- en kopieerservices, catering etc.). 

10Ministerie van BZK (2004a en b). Bij actielijn 3, punt 4 van PAO staat: “De overheid kan niet al haar taken alleen uitvoeren. Zeker een overheid die zich terugtrekt op  

haar kerntaken moet soms ook uitbesteden. Daarnaast heeft de politieke leiding en het ambtelijke management regelmatig de behoefte om onafhankelijke experts  

te raadplegen of extern onderzoek te laten uitvoeren. Minder externe inhuur kan en moet echter wel. Volgens het Strategisch Akkoord van het vorige kabinet moet  

er 105 mln. euro worden bezuinigd op de inhuur van externen. In het Hoofdlijnakkoord is daar bovenop een bezuiniging afgesproken van 155 mln. euro in 2004,  

oplopend tot 205 mln. euro in 2005. De totale bezuiniging op externe inhuur is dus 310 mln. euro. De ministeries zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor  

het realiseren van deze taakstelling.”

11 De Volkskrant van 4 november 2003 kopte al: “Zuinig rijk kost banen bij adviesbureaus”.

12 Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met  

winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt. Een voorbeeld  

is het uitvoeren van beleidsonderzoek
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Figuur 2:  Ruime ervaring met uitbesteden binnen de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen

Bron: SEO/Accenture

Ondanks het feit dat iedereen het begrip outsourcing kent en toepast, is niet iedereen bekend met het begrip BPO. 

Volgens de telefonische enquête kent 69% van de gesprekspartners het concept BPO, nog eens 28% herkent het 

concept als zij de beschrijving in de vragenlijst zien en een enkeling kent ook nadat de omschrijving van BPO is 

gegeven het concept niet (zie tabel 2).

Gevraagd naar typische voorbeelden van BPO bleek echter dat de betekenis van BPO niet erg bekend is. Het woord 

BPO is dus waarschijnlijk wel bekend, maar de omschrijving is zeker niet breed bekend. 

Dat bleek ook bij de diepte-interviews, waar 10 van 15 gesprekspartners aangaf het begrip niet te (her)kennen.

Veelvuldig kregen we te horen dat men BPO een onmogelijke, cryptische en modegevoelige term vindt. 

Als alternatieven worden genoemd: “co-makership” of “slim laten doen door anderen”. In veel gevallen zag men niet 

wat nieuw is aan het concept BPO (“een oud concept in een nieuw jasje”), en werd BPO vergeleken met termen als 

integraal management, zelfbeheer en consortia buying. In de literatuur worden ook verschillende termen naast en 

door elkaar gebruikt: co-opetition13, smart sourcing14, strategic outsourcing15 en outtasking16.
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13 Zie bijv.: Vales & Tavervin (2004).

14  Earl (1996).

15  Quinn (1999).

16  De Regt (2003).
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Tabel 2: Het woord BPO is bekend, maar de betekenis van BPO niet

Bron: SEO/Accenture

2.2    Visie en houding t.a.v. BPO

In het telefonische onderzoek is ook gevraagd naar de visie (figuur 3), strategische visie (tabel 3) en de houding ten 

aanzien van BPO (figuur 4). Men had de mogelijkheid om een van de volgende 5 visies aan te geven in de enquête:

1. Het uitbesteden van bedrijfsprocessen past niet bij onze organisatie.

2. Wij willen zoveel mogelijk processen uitbesteden.

3. Wij besteden pas bedrijfsprocessen uit als de voordelen overduidelijk zijn.

4. Wij bekijken per geval of uitbesteding van bedrijfsprocessen een optie is.

5. Wij besteden bedrijfsprocessen bij voorkeur uit.

In veruit de meest gevallen koos men de derde en vierde visie (elk 47%); 6% van de gesprekspartners gaf aan dat 

BPO niet bij de organisatie past. De reden die in dat geval wordt opgegeven, is dat uitbesteding niet kan vanwege 

politieke of veiligheidsaspecten17. De tweede en vijfde visie werd door geen van de gesprekspartners aangekruist.

Figuur 3:  Visie ten aanzien van BPO: BPO toepassen als de voordelen duidelijk zijn en dat per geval bekijken

Bron: SEO/Accenture
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17 Met veiligheidsaspecten wordt gedoeld op het feit dat buitenstaanders niet gewenst zijn vanwege de vertrouwelijkheid van de werkprocessen.
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Tabel 2: Het woord BPO is bekend, maar de betekenis van BPO niet 

 Bekendhei d d efi n i t i e BPO 

Nee 3% 

Ja, maar niet voor dit onderzoek 28% 

Ja, ook voor dit onderzoek 69%
Bron: SEO/Accenture 
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Indien organisaties een duidelijke visie op BPO hebben, is het vervolgens interessant om te achterhalen of zij 

deze visie hebben opgenomen in hun strategie (zie tabel 3). Welke rol moet of kan BPO in de toekomst binnen 

de organisatie spelen? De helft van de gesprekspartners heeft geen strategische visie opgesteld ten aanzien van 

BPO, nog eens een kwart heeft daar wel plannen voor (men name om het ad hoc beleid omtrent uitbesteden te 

voorkomen) en de rest heeft wel een strategische visie over outsourcing. Deze strategische visie is veelal opgesteld 

met betrekking tot de uitbesteding van ICT. In een enkel geval is de strategische visie meer een intentie die breed 

wordt gedragen, in de woorden van een gesprekspartner: “Wat de markt beter kan doen, moet je vooral door de 

markt laten doen. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Wij kiezen dus voor ‘de markt, tenzij…’.”

Tabel 3: Driekwart van de organisaties heeft geen strategische visie ten aanzien van BPO

Bron: SEO/Accenture

Uit de diepte-interviews bleek dat een zeer belangrijke overweging bij het kiezen voor BPO van emotionele aard 

is (“een goed gevoel over BPO”, “een open en positieve basishouding ten aanzien van BPO”). In het telefonische 

enquête is deze houding ten aanzien van BPO in kaart gebracht (zie figuur 4). 

Figuur 4:  Houding ten opzichte van BPO: driekwart van de organisaties heeft veel of de nodige moeite met BPO

Bron: SEO/Accenture
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  Strateg i sche v i s i e 

Geen strategische visie opgesteld 50% 

Geen strategische visie opgesteld, maar wel plannen daartoe 28% 

Ja, strategische visie over outsourcing in het algemeen  9% 

Ja, strategische visie over outsourcing en ook over BPO 13% 
Bron: SEO/Accenture 
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Uit de toelichting die veel gesprekspartners op hun antwoord gaven, werd duidelijk dat zij 
met name denken dat de werkvloer (waar personeel ontslagen of overgeplaatst kan worden) 
zeer veel moeite met BPO zal hebben. Een voorbeeld: “De organisatie heeft veel moeite 
met uitbesteden, sommige medewerkers hebben bewust voor (de zekerheid van) het 
ambtenarenbestaan gekozen. Ze vrezen overgang naar de markt.” 
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Uit de toelichting die veel gesprekspartners op hun antwoord gaven, werd duidelijk dat zij 
met name denken dat de werkvloer (waar personeel ontslagen of overgeplaatst kan worden) 
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Uit de toelichting die veel gesprekspartners op hun antwoord gaven, werd duidelijk dat zij met name denken dat de 

werkvloer (waar personeel ontslagen of overgeplaatst kan worden) zeer veel moeite met BPO zal hebben. 

Een voorbeeld: “De organisatie heeft veel moeite met uitbesteden, sommige medewerkers hebben bewust voor 

(de zekerheid van) het ambtenarenbestaan gekozen. Ze vrezen overgang naar de markt.”

2.3    BPO door de markt of een publieke organisatie?

De externe leverancier of producent aan wie wordt uitbesteed, kan een private maar ook een andere overheidspartij 

zijn. Eén derde van de gesprekspartners ziet geen verschil tussen uitbesteding binnen de overheid en aan de 

markt. Twee-derde ziet wel degelijk verschil. Een kwart zou eerder aan de markt uitbesteden, terwijl de meeste 

gesprekspartners (41%) juist eerder taken zouden uitbesteden aan andere overheidsorganisaties. De linker cirkel in 

figuur 5 geeft deze resultaten weer.

Uit de vergelijking van de resultaten voor de kerndepartementen (middelste cirkel) en de uitvoeringsinstellingen 

(rechter cirkel) blijkt dat gesprekspartners binnen de uitvoeringsinstellingen veel vaker een verschil zien tussen 

uitbesteden aan de publieke en de private sector en dat zij eerder aan een andere overheidsorganisatie zullen 

uitbesteden. 

Figuur 5: De meerderheid ziet wel verschil tussen uitbesteden binnen de overheid en uitbesteden aan private partijen 

Bron: SEO/Accenture

Interessant zijn met name ook de toelichtingen die men gaf indien men aangaf dat er wel verschil bestaat. 

Een representatieve greep uit de reacties is opgenomen in box 5.
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Box 5: Waarom is er wel verschil tussen uitbesteden binnen de overheid en uitbesteden 
aan private partijen?

“Voorkeur voor de markt, omdat de markt het efficiënter kan (mits politieke gevoeligheden in voldoende mate 

geregeld kunnen worden).”

“Wij zijn eerder geneigd om uit te besteden aan een marktpartij, omdat dan een zuiverder contractrelatie 

mogelijk is. Bij de overheid wordt het meer een service level benadering, en dat is minder hard dan een contract. 

In theorie zou er geen verschil hoeven te zijn. Cultuur en historie spelen een belangrijke rol. Zakelijke relaties zijn 

daarom lastiger binnen de overheid.”

“Als je aan een agentschap van een ander ministerie uitbesteedt dan blijft dat een vreemde relatie. Het 

agentschap is verantwoording schuldig aan haar eigen ministerie en niet aan jou als opdrachtgever. Uitbesteden 

aan een ZBO gaat al iets makkelijker omdat deze iets verder afstaat van de minister.”

“Vaak is het gemakkelijker om iets aan een privaat bedrijf uit te besteden, dan aan bijvoorbeeld een ZBO. 

Een ZBO kan je immers niet zo maar een boete opleggen bij wanprestatie, terwijl dat in een privaat contract 

gemakkelijker is. Bovendien is de relatie met een uitbesteder van buiten de overheid veelal zakelijker dan met 

een uitbesteder binnen de overheid.”

“Ik besteed liever uit aan de private sector. Als het dan toch in de publieke sector gebeurt, dan doe ik het liever 

zelf. De publieke partij zal immers (omdat de prikkels hetzelfde zijn) dezelfde problemen hebben als wij; alleen 

een private partij kan dan uitkomst bieden.” 

“Nee, er is eigenlijk geen fundamenteel verschil, maar in praktijk misschien wel: overheidspartijen zijn ergens 

nog vrienden en collega’s, dus kan invloed worden uitgeoefend via de bestuurlijke structuren.” 

“Je bent ook meer verbonden aan een overheidspartij. Bij de overheid is de relatie méér dan een zakelijke 

relaties: lange termijn contracten, iets meer lange termijn zekerheid, je zit binnen hetzelfde concern.”

“De relaties bij de overheid zijn minder zakelijk en meer gericht op samenwerking.”

“Met marktpartijen ligt er een contract dat voor beide partijen bindend is, terwijl er tussen overheidspartijen 

gemakkelijker iets te regelen valt als er (vanwege voortschrijdende inzichten) iets aangepast moet worden in de 

afspraken.”

“Ja er is verschil, doordat de mensen die bij de overheid elkaar al ‘van 100 jaar geleden’ kennen, spreken ze 

dezelfde taal (hebben aan één woord genoeg). Bij uitbesteding aan de markt is dat anders.” 

“We zijn een handhavingsorganisatie en hebben dus niet veel behoefte aan particuliere bedrijven. In beginsel 

moet je publieke taken niet aan het private bedrijfsleven uitbesteden.”

“Voorkeur voor de overheid voor vitale onderdelen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Het probleem van 

marktpartijen is dat de continuïteit niet zeker is. Als uitbesteding zonder verlies van know how kan, bijvoorbeeld 

de catering, dan is de markt een optie.”

“Een politiek bestuurlijke reden om binnen de overheid uit te besteden, is dat daardoor de interdepartementale 

samenwerking verbetert.”

“Een bureaucratische reden die voor ons aanleiding is om eerder taken uit te besteden aan een overheidspartij 

is het feit dat uitbesteding binnen de overheid niet meetelt als inhuur van externen, zodat we dan aan de 

taakstelling om inhuur van het aantal externen te beperken, kunnen voldoen.”

“Bij zaken die gerelateerd zijn aan het primaire proces is de onafhankelijkheid een groot goed en daarom 

besteden we liever uit binnen de overheid of non-profit organisaties.”

Bron: SEO/Accenture
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Meerdere gesprekspartners geven aan dat het uitbesteden aan de private sector soms wordt gedwarsboomd doordat een 

‘verplicht’ publiek alternatief voor handen is. Een voorbeeld is de ‘verplichte winkelnering’ bij de Rijksgebouwendienst. 

Uitvoeringsinstellingen spreken ook wel van verplichte winkelnering bij het kerndepartement waaraan ze verbonden zijn.

Indien we de antwoorden op de vraag naar de houding ten aanzien van BPO (figuur 4) combineren met de 

antwoorden op de vraag naar verschillen tussen uitbesteden binnen of buiten de publieke sector (figuur 5), dan 

levert dat het volgende beeld op (zie tabel 4). Gesprekspartners die wel verschil tussen BPO aan de markt/overheid 

zien en eerder binnen de overheid zouden uitbesteden, geven aan dat hun organisaties duidelijk meer moeite met het 

uitbesteden van bedrijfsprocessen (hoger percentage in de categorie ‘veel’ en ‘de nodige moeite’ met BPO). 

Dit komt overeen met het beeld uit de gesprekken dat juist die partijen die liever aan de overheid uitbesteden (dicht 

bij huis blijven, dezelfde taal blijven spreken etc.), degenen zijn die moeite hebben met BPO.

Tabel 4: Gesprekspartners die eerder binnen de overheid zouden uitbesteden, geven aan dat hun organisaties meer 

moeite hebben met BPO

Bron: SEO/Accenture

2.4    Potentiële voordelen van BPO

De hele discussie om wel of niet uit te besteden start bij de mogelijke voordelen van het uitbesteden van 

bedrijfsprocessen. In de literatuur en diepte-interviews kwam een aantal mogelijke voordelen naar voren die 

we hieronder langslopen. In paragraaf 2.4.8 worden de percepties van de gesprekspartners van de telefonische 

interviews ten aanzien van de voordelen beschreven. 

De potentiële nadelen komen in paragraaf 3.1 aan de orde. Een deel van deze voor- en nadelen geldt waarschijnlijk 

ook bij het uitbesteden van bedrijfsprocessen door een private partij; een ander deel is typisch voor een 

overheidspartij die BPO overweegt. 

2.4.1  Kostenvoordelen

Een in het oog springend potentieel voordeel is de kostenbesparing die met BPO kan worden gerealiseerd. 

Deze besparingen kunnen ontstaan als met het uitbesteden van bedrijfsprocessen schaalvoordelen (economies of 

scale) behaald kunnen worden doordat de vaste kosten te hoog zijn in relatie tot het eigen verbruik. Een voorbeeld 

is de mogelijkheid om schaalvoordelen te behalen bij de salarisadministratie. De vaste kosten van de administratie 
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  Geen v er schi l 

We l v er schi l ,  
eer der  aan de 

ov er hei d 

Wel v er schi l ,   
eer der  aan de 

markt Totaal 

De organisatie heeft veel moeite met BPO 0 (0%)   5 (16%) 3 (9%)   8 (25%) 

De organisatie heeft de nodige moeite met BPO   6 (19%)   6 (19%) 3 (9%) 15 (47%) 

De organisatie heeft nauwelijks moeite met BPO    4 (13%) 0 (0%) 0 (0%)   4 (13%) 

De organisatie heeft geen enkele moeite met BPO 1 (3%) 2 (6%) 2 (6%)   5 (16%) 

Totaal 11 (34%) 13 (41%)   8 (25%) 32 (100%) 
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kunnen bij de BPO-uitvoerder over veel meer eenheden worden ‘uitgesmeerd’, omdat voor meerdere klanten de 

administratie wordt gedaan. Schaalvoordelen gaan vaak gepaard met vaardigheidsvoordelen (economies of skill) en 

synergievoordelen of breedtevoordelen (economies of scope). Bij het voorbeeld van de salarisadministratie kunnen 

vaardigheidsvoordelen optreden omdat de BPO-uitvoerder veel ervaring en kennis opbouwt door voor een omvangrijk 

en breed palet aan organisaties te werken. Synergievoordelen ontstaan als de BPO-uitvoerder de kennis die hij 

opdoet in de salarisadministratie (het verwerken van nieuwe wet- en regelgeving ed.) ook in andere processen (HRM 

ed.) kan inzetten. 

Behalve schaalvoordelen die zowel bij uitbesteding aan een marktpartij als een andere overheidsorganisatie kunnen 

worden behaald, is er nog een financieel voordeel van BPO dat louter bij uitbesteding aan marktpartijen kan worden 

behaald. Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan een private partij kan – mits er voldoende concurrentie is tussen 

verschillende aanbieders – leiden tot lagere kosten omdat marktpartijen efficiënter werken.18

Dit efficiëntie voordeel heeft in sommige gesprekken tot discussie geleid. Daar waar de meerderheid zich kon vinden 

in dit voordeel, waren sommige gesprekspartners van uitvoeringsinstellingen opvallend fel in het bestrijden ervan. 

Zij stellen dat een overheidsorganisatie net zo goed prikkels kan hebben om efficiënt te werken: 

“Ook overheidsorganisaties staan onder druk, niet onder concurrentiedruk, maar wel onder de druk om te slagen in een 

goede uitvoering van de taken. Als dat niet lukt als uitvoeringsinstelling, dan kan iedereen op straat worden gezet en 

wordt de tent opgedoekt.” of: “Alsof je in de overheidssfeer niet in staat bent, net als in het bedrijfsleven, een uitstekend 

functionerende club neer te zetten. Vanaf dag één hebben we een balanced scorekaart.”19 Deze gesprekspartners wijzen 

op een effect waardoor het juist voordeliger is om niet aan de markt uit te besteden. Bij uitbesteding aan een andere 

overheidspartij hoeft immers geen winstmarge te worden gehaald en wordt geen BTW in rekening gebracht.

Indien in een bepaald geval inderdaad kostenreducties mogelijk zijn met BPO dan zou het ook een middel kunnen zijn 

om bezuinigingen mogelijk te maken. In de diepte-interviews bleek echter dat dit argument nooit doorslaggevend is; 

het is hoogstens een neveneffect van een om andere reden ingeslagen BPO-traject. 

33

18 Deze gedachte steunt op een uitgebreide economische literatuur. Vooral op het gebied van privatisering van staatsbedrijven is de afgelopen jaren erg veel onderzoek  

gedaan. Hoewel de conclusies per studie kunnen verschillen, is het algemene beeld dat private bedrijven efficiënter werken dan staatsbedrijven. Zie Megginson en  

Netter (2001) voor een overzicht van deze literatuur.

19 De laatste quote is afkomstig van Rens de Groot op de site van het Programma Andere Overheid.
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2.4.2  Meer klant- en resultaatgerichtheid

Een in de literatuur over BPO genoemd potentieel voordeel is dat het uitbesteden van bedrijfsprocessen de klant- en 

resultaatgerichtheid stimuleert van de ambtenaren die binnen de organisatie werken. Door uit te besteden zal het 

betreffende werkproces professioneler worden aangepakt en dat kan een prikkel zijn voor de uitbestedende organisatie 

om zelf ook professioneler met de (aanliggende) processen om te gaan. In de woorden van een gesprekspartner in 

de diepte-interviews: “Als je een proces uit de organisatie licht, zullen de ambtenaren die met dat proces te maken 

hebben, geprikkeld worden om klantgerichter te gaan werken. Hiervoor is dus een cultuuromslag nodig en die kan BPO 

faciliteren of aanmoedigen.” Een andere gesprekspartner stelde dat: “We gaan onderling professioneler met elkaar om. 

Je wordt binnen de organisatie beter op de resultaten afgerekend, de oude jongens krentenbroodsfeer verdwijnt.”

Dat BPO competitief en outputgericht werken en denken stimuleert geldt sterker bij uitbesteding aan een private 

dan aan een andere overheidspartij. Dit heeft te maken met de in hoofdstuk 1 beschreven verschillen in de 

prikkelstructuur binnen de private en de publieke sector. Omdat men in de private sector is gericht op het streven 

naar winst, die alleen behaald kan worden door voldoende klanten aan te trekken, is resultaat- en klantgerichtheid 

als van nature aanwezig. Dat wil niet zeggen dat overheidsorganisaties niet ook klantgericht kunnen zijn, maar de 

literatuur zegt wel dat deze prikkel minder aanwezig is. Een overheidsorganisatie is op meer aspecten dan klanten 

en resultaten gericht, namelijk ook op de politieke aspecten (de bewindspersonen uit de politieke wind houden) en 

het voldoen aan de institutionele kaders (een uitkering moet precies op dag X worden gestort, of iedereen (ongeacht 

inkomen) moet toegang tot dienst Y hebben). 

Ook dit voorbeeld leidde in de gesprekken tot de nodige discussie, alhoewel de meerderheid het argument niet 

fundamenteel onjuist vindt (men vond het gewoonweg geen heel belangrijk argument om voor BPO te keizen). 

Een enkeling vindt het argument wel fundamenteel onjuist: “Dit is typisch een opvatting die samenhangt met het 

mensbeeld dat men hanteert. Als je de overheid en de ambtenaar daarbinnen maar voldoende bewegingsruimte geeft 

om goede initiatieven te ontplooien, kan ook de ambtenaar klant- en resultaatgericht zijn. De markt is niet de enige 

institutie die dat voorbrengt. Concurrentie is niet de enige prikkel die werkt, er zijn ook andere, meer intrinsieke 

prikkels (maatschappelijke betrokkenheid bijvoorbeeld).” 

34

ACC011-05 BRONDOCU CMYK 14-06-2005, 14:4234



2.4.3  Toegang tot technologie en kennis en       
      kwaliteitsverbetering

Een ander mogelijk voordeel, dat tot minder discussie leidde, is dat de overheidsorganisatie door het uitbesteden van 

bedrijfsprocessen toegang krijgt tot de nieuwste kennis en technologie. Uitbesteding biedt daardoor in de toekomst 

een grotere kans om adequaat in te spelen op technologische vernieuwingen die een kwaliteitsverbetering bieden. 

Dit voordeel wordt vaak in verband met IT processen genoemd. Overigens is het bij een uitbestedingstraject vaak 

niet alleen een kwestie van toegang tot de nieuwste kennis en technologie krijgen, maar ook van het beheersen van 

tekorten aan expertise waarin de organisatie niet direct wil investeren. Op de vraag waarom een bepaalde activiteit 

wordt uitbesteed, antwoordde een gesprekspartner: “Puur uit onvermogen, we kunnen het zelf gewoonweg niet. 

Het is niet de besparing, efficiëntie of innovatie die centraal staat bij de afweging.” 

Ondanks het feit dat in de diepte-interviews dit voordeel van toegang tot hoogwaardige kennis breed gedeeld wordt, 

zijn ook wel kanttekeningen geplaatst: “Kennis wordt vaak juist afgeschermd en is niet toegankelijk voor overheid.” 

Enkele anderen waren nog kritischer. De overweging dat de overheid door uit te besteden toegang krijgt tot de 

nieuwste kennis impliceert volgens hen onterecht dat de overheid niet innoverend zou kunnen zijn. Daar komt bij dat 

de overheid zich vaak niet kan permitteren om de nieuwste technologie te nemen, maar alleen ‘proven technology’. 

Anders zouden er te veel aanloopproblemen zijn, waardoor er in de uitvoering te veel problemen zouden kunnen zijn 

die de bewindslieden in de problemen kan brengen (ministeriële verantwoordelijkheid). 

Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan de kwaliteit van de uitvoering verbeteren. Kwaliteitsverbetering 

is niet alleen gerelateerd aan de toegang tot technologie en kennis, maar is mede terug te voeren op de met 

specialisatie samenhangende vaardigheids- en synergievoordelen (zie paragraaf 2.4.1). BPO-uitvoerders hebben 

door hun specialisatie zeer veel kennis in huis, waardoor zij beter dan de opdrachtgevende instelling in staat zijn het 

gewenste kennispotentieel binnen te halen en te behouden. In de diepte-interviews bleek dit een van de belangrijkste 

voordelen te zijn, al was er ook kritiek: “BPO is geen middel om kwaliteit te verhogen. Als de organisatie het niet zelf 

kan, hoe kan deze dan wel effectief marktpartijen aansturen? De overheidsorganisatie moet dus eerst orde op zaken 

stellen en als het goed is levert outsourcing dan geen efficiëntie voordelen en kwaliteitsvoordelen op?”.

De meeste gesprekspartners erkennen dat door BPO de kwaliteit verbeterd kan worden, omdat het 

uitbestedingstraject een bewustwordingsproces teweegbrengt. Bij de start van het traject zal de overheidsmanager 

zich afvragen: Welke kwaliteit leveren we nu eigenlijk? Welke kwaliteit willen we leveren?. Vervolgens zal hij bekijken 

of de gewenste kwaliteit binnenshuis of buitenshuis behaald kan worden. Indien wordt gekozen voor uitbesteden 

kunnen bindende prestatieafspraken worden gemaakt, die het gewenste kwaliteitsniveau moeten garanderen. 

Voor een theoretische inkadering van kwaliteit en uitbesteden verwijzen we de lezer naar box B3.1 in bijlage 3. 
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2.4.4  Meer toeleggen op kerncompetenties en -taken

Door het uitbesteding van bedrijfsprocessen die niet tot de kerntaken behoren, kan de overheidsorganisatie zich meer 

op haar kerncompetenties toeleggen. Een instelling of bedrijf is nu eenmaal niet goed in staat om alle activiteiten 

“van zand tot klant of korrel tot borrel of cent tot cliënt” op optimale wijze te beheersen.20

Bij de afweging om BPO wel of niet toe te passen, wordt een organisatie gedwongen te (her)ontdekken wat nu 

eigenlijk de core-business van de organisatie is21. Een kantine uitbesteden is geen grote stap, de salarisadministratie 

gaat meestal ook wel goed, maar wat is het verschil tussen de backoffice en de financiële administratie? De 

verschillen zijn natuurlijk groot, maar in hoeverre behoort de financiële administratie nu eigenlijk meer tot de 

kerntaken van het bedrijf dan de backoffice?22

Hierbij spelen ook motieven een rol zoals het afkopen van verantwoordelijkheid (afkoop van de ‘sores’) voor de 

uitbestede diensten. Voor niet-kerntaken zou men idealiter geen personele zorg willen hebben, omdat daarmee 

voorkomen wordt dat veel managementinspanning gaat zitten in weinig waardetoevoegende activiteiten. 

Zo stelt Koenen (2003) dat een nadeel van inbesteden is dat bij hoog ziekteverzuim het borgen van continuïteit 

veel geld en tijd kost. Gartner (2005) ziet deze barrière ook: “The low priority of activities means it is not worth 

distracting the board to focus on making certain processes more efficient. This is partly because of a perception that 

there will be a relatively low return on time invested, as well as a lack of understanding of what BPO is and what it 

can deliver for an entity.”

2.4.5  Meer flexibiliteit

Het uitbesteding van bedrijfsprocessen is een uitgelezen kans om een flexibelere afname van diensten te realiseren 

(waardoor vaste kosten worden omgezet in variabele kosten). In de woorden van een gesprekspartner: “Soms is de 

marktsector duurder, maar loont het toch om voor outsourcing te kiezen omdat dat zich terugbetaalt in termen van 

flexibiliteit (ontslagregelingen en wervingskosten niet nodig) en andere kostenbesparingen (geen opleidingskosten).” 

In dat opzicht past BPO bij de flexibilisering van de overheid, waardoor processen meer projectmatig worden 

bekeken. BPO kan soelaas bieden bij het werken buiten kantooruren of om piekbelasting in werkprocessen op te 

vangen (denk bijvoorbeeld aan subsidies die elk jaar voor dag X verstrekt moeten zijn, waardoor maand Y altijd zeer 

druk is; het uitbesteden van de data-invoer uit de aanvraagformulieren kan dan een optie zijn). Het contract met de 

BPO-uitvoerder kan voor de duur van de piek worden afgesloten, terwijl je aan eigen personeel langer vastzit.23 

Het gaat dan om het ‘kopen van flexibiliteit’ in de zin dat de uitvoerders zich aan wisselende omstandigheden 

aanpassen. Twee belangrijke onderdelen daarvan zijn:
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20 Jurriëns (2000).
21 Halvey & Murphy Melby (2000), p. 22.
22 Accent op BPO (2005), p. 3
23 Zo stelt de heer Bekker, secretaris generaal van het ministerie van VWS, op de site van het PAO dat “van een ambtenaar kun je niet zomaar af als de klus is   
 geklaard. Voor die consultant geldt at wel.” (http://www.andereoverheid.nl )
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• De arbeidsvoorwaarden. De arbeidscontracten zijn in de private sector flexibeler, waardoor het afvloeien van 

overtollig personeel wat eenvoudiger is (“stringente ontslagbescherming die ten koste gaat van de 

pro-activiteit”24) en het beter mogelijk is om flexibele beloning toe te passen (“binnen de overheid is de 

inschaling vaak te star, en zijn er te weinig mogelijkheden voor loon naar werken”25);

• De bedrijfscultuur binnen het BPO-bedrijf is flexibeler. Veel gesprekspartners zien dat ook: “Werknemers 

die voor een private organisatie kiezen, houden veelal meer van een competitieve omgeving en dynamiek. 

Ambtelijke types kiezen juist sneller voor een publieke dienst.” Of: “In de private wereld wisselen mensen ook 

gemakkelijker van baan dan in de publieke sector. Een deel van de ambtenaren heeft bewust gekozen voor het 

zekere ambtenarenbestaan en een deel zou ook niet goed overleven in de meer competitieve marktsector.”

2.4.6  BPO als onderdeel van een reorganisatie

Van Lonkhuyzen en Mars (2004) beschrijven dat met het uitbesteden van een bepaald werkproces op relatief 

goedkope manier een reorganisatie kan worden doorgevoerd. “Daarom wordt zo’n proces doorgezet”, stellen zij, “ook 

al is de relatie met de dienstverlener niet optimaal. Na vier jaar wordt het contract gewoon opgezegd. 

De reorganisatie is dan inmiddels achter de rug.” In de gesprekken die wij binnen de overheid hielden, was men over 

het algemeen sceptisch over dit voordeel: “Reorganisatie is nooit een doel op zich, je reorganiseert vanwege een 

taakstelling (bezuiniging) en soms kan dat leiden tot uitbesteding. Als een verandertraject vastloopt, kan BPO wel 

uitweg bieden.” 

In een geval werd uitbesteding wel bewust gebruikt om een reorganisatie door te voeren. Het ging om het afbouwen 

van een activiteit op het gebied van subsidieverlening. “Dit was een groot project dat beëindigde. Gedurende 

de beperkte looptijd van het project (3 jaar) moest de kennis van de medewerkers behouden blijven, terwijl de 

medewerkers tegelijk herplaatst moesten worden. Dit werd gerealiseerd door de hele business te outsourcen. 

Het projectbureau werd overgenomen door een commerciële partij. Continuïteit voor project en medewerkers was 

doorslaggevend.”
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24 Zie bijvoorbeeld de Kamerdiscussie over het uitbesteden van taken van UWV aan het ABP, waardoor in totaal 125 fte verhuizen van werkgever. (Structuur van de   
 uitvoering werk en inkomen (SUWI), 26448 nr. 182, lijst van vragen en antwoorden, vastgesteld op 22 december 2004.)
25 Zie ook: Financieele Dagblad (17 augustus 2004) en Volkskrant (16 augustus 2004)..
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2.4.7  Centralisatie en standaardisatie als gevolg van BPO

In de literatuur wordt nog een potentieel voordeel van BPO genoemd, namelijk dat met het uitbesteden van 

bedrijfsprocessen centralisatie en/of standaardisatie van de activiteiten kan worden doorgevoerd. Centralisatie 

betreft het bundelen van gelijksoortige (deel)processen op één centraal punt binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: 

niet elke afdeling heeft een eigen P&O unit, maar er komt één centrale P&O afdeling die een deel uitbesteedt aan 

een externe partij. 

Standaardisatie betreft het uniform maken van processen die veelvuldig voorkomen, die niet complex en veelal louter 

ondersteunend zijn. Vaak loont het om deze processen uit te besteden, omdat de voordelen van standaardisatie 

het best tot z’n recht komen naarmate de schaal toeneemt. Een BPO-uitvoerder koopt bijvoorbeeld voor vele 

verschillende organisaties in en stroomlijnt het inkoopproces zo optimaal mogelijk door een bepaalde logistieke 

standaard door te voeren. Op instellingsniveau zou het doorvoeren van een dergelijke standaard niet lonen.

2.4.8  De voordelen volgens de gesprekspartners

Op basis van de diepte-interviews hebben we het aantal potentiële voordelen beperkt tot de volgende 8:

1. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kunnen schaalvoordelen behaald worden, waardoor een  

   kostenvoordeel kan worden behaald.

2. Uitbesteding van bedrijfsprocessen maakt het mogelijk dat mijn organisatie zich meer toelegt op haar  

   kerncompetenties en -taken.

3. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan de kwaliteit van de uitvoering verbeteren.

4. Uitbesteding van bedrijfsprocessen is een uitgelezen kans om een flexibelere afname van diensten te  

   realiseren (waardoor vaste kosten worden omgezet in variabele kosten).

5. Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan een private partij leidt tot lagere kosten, omdat marktpartijen  

   efficiënter werken.

6. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen krijgt mijn organisatie toegang tot de nieuwste kennis en  

   technologie.

7. Uitbesteding van bedrijfsprocessen stimuleert de klant- en resultaatgerichtheid van de ambtenaren die  

   binnen mijn organisatie werken.

8. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan centralisatie en/of standaardisatie van de activiteiten  

   worden doorgevoerd.

Deze voordelen hebben we vervolgens voorgelegd in de 32 telefonische interviews. De gesprekspartners konden 

per potentieel voordeel aangeven of ze het wel of geen voordeel vinden (zie figuur 6). Vervolgens koos elke 

gesprekspartner één voordeel dat hij of zij het belangrijkst vond (zie figuur 7). 
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Uit figuur 6 blijkt dat de met schaalvoordelen samenhangende kostenvoordelen van BPO het vaakst als voordeel 

wordt genoemd. Slechts 1 op de 10 gesprekspartners ziet dit niet als een voordeel. Andere veel genoemde voordelen 

van BPO zijn de kwaliteitsverbetering van de uitvoering en de mogelijkheid om zich als organisatie meer toe te 

leggen op haar kerncompetenties en -taken. Het feit dat door het uitbesteden van bedrijfsprocessen centralisatie en/

of standaardisatie van de activiteiten kan worden doorgevoerd, is volgens de ene helft van de gesprekspartners wel 

een voordeel, maar volgens de andere helft geen voordeel. 

 

Figuur 6: Voordelen die het vaakst worden genoemd zijn schaalvoordelen, kwaliteitsverhoging en het kunnen 

toeleggen op kerncompetenties

Bron: SEO/Accenture

Het belangrijkste voordeel, zo blijkt uit figuur 7, is de kostenreductie door schaalvoordelen gevolgd door de 

mogelijkheid om zich meer op kerntaken te richten. Alle overige voordelen zijn even belangrijk (10%), behalve 

de door BPO vereenvoudigde centralisatie en/of standaardisatie die nul keer als belangrijkste voordeel wordt 

aangekruist. 

Uit de diepte-interviews kwam naar voren dat men verwacht dat voordelen soms slechts een tijdelijk en geen 

structureel effecten hebben. “Van alle voordelen heeft alleen het toeleggen op kerncompetenties een blijvend effect, 

de rest heeft alleen maar een tijdelijk effect. Op lange termijn werkt de prikkel niet. Outsourcing om kosten te 

besparen, is niet altijd aan de orde, vaak streef je met outsourcing geen besparing na maar een kwaliteitsgarantie 

(je kunt het gewoon niet beter intern doen).” “Dit effect kan er wel zijn, maar dan is het effect tijdelijk. Na een tijdje 

is het ‘vreemde ogen dwingen’ effect weg en gaat men gewoon door zoals men gewend was. Het brengt dus even 

een dynamiek teweeg, maar die ebt weg.”
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Dat het effect tijdelijk is, is in de ogen van sommige gesprekspartners echter geen probleem. Volgens hen is het juist 

goed om periodiek – bijvoorbeeld om de paar jaar – de hele organisatie eens opnieuw te bekijken en te bepalen of 

sommige processen niet beter in- of uitbesteed moeten worden. Eventuele voordelen hoeven vanuit dat perspectief 

ook niet ‘eeuwigdurend’ te zijn. “Een belangrijke overweging om wel te outsourcen, of in ieder geval na te denken 

over in- of outsourcen, is dat het gewoon goed is om zo nu en dan iets in de organisatie te veranderen, omdat dat 

mensen mobiliseert en in beweging brengt. De zoektocht naar de optimale organisatie is dus nooit af, omdat het juist 

om de verandering gaat die steeds om de zoveel tijd nodig blijft. Dat betekent dus geen pleidooi voor outsourcen, 

want de verandering kan ook (weer terug) in de richting van inbesteding gaan.”

Figuur 7: Het belangrijkste voordeel van BPO is de kostenreductie door schaalvoordelen en de mogelijkheid zich meer 

op kerncompetenties toe te leggen

Bron: SEO/Accenture

Dit hoofdstuk toont aan dat de overheidsmanager positief staat tegenover BPO. Waarom wordt BPO dan niet 

op grotere schaal toegepast binnen de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen? In het volgende hoofdstuk 

beantwoorden we die vraag door te kijken welke barrières de uitbesteding van bedrijfsprocessen in de weg staat.
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3    Barrières bij BPO door de rijksoverheid en    
    uitvoeringsinstellingen

Dit hoofdstuk omvat vier paragrafen. Paragraaf 3.1 behandelt de mogelijke nadelen van BPO voor de rijksoverheid en 

de uitvoeringsinstellingen. De vraag of SSC als een opstap naar BPO en of PPS als een mogelijke contractvorm voor 

BPO wordt gezien, wordt beantwoord in paragraaf 3.2. Paragraaf 3.3 beantwoordt de vraag of men verwacht dat 

BPO veel zal worden toegepast binnen de overheid in de toekomst. De invloed van de politieke discussies over ZBO’s 

en het PAO op de afweging om wel of niet over te gaan op BPO komt in paragraaf 3.4 aan bod. 

3.1    Potentiële nadelen en belemmeringen bij BPO

Dijkgraaf en Gradus (1998) onderzochten uitbesteding door lagere overheden in Nederland. Dat het uitbesteden 

van met name uitvoeringsgerichte overheidstaken kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen, is volgens hen niet 

omstreden. Dit blijkt ook uit de internationale literatuur. Zo vinden Domberger en Jensen (1997) in hun vergelijkende 

studie dat door uitbesteding eenzelfde kwaliteit vaak tegen een prijs geboden wordt die tien tot dertig procent 

lager ligt dan wanneer de dienst door de overheid zelf verzorgd zou worden. Waarom wordt er dan niet op grote 

schaal uitbesteed? Omdat de praktijk weerbarstig is en er niet alleen voordelen maar ook nadelen van BPO bestaan. 

Kennelijk is de perceptie van veel overheidsbestuurders en -managers dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. 

In deze paragraaf gaan we in op de barrières om bedrijfsprocessen uit te besteden. 

3.1.1  BTW bij uitbesteden aan de marktsector

Een alom genoemde barrière is het feit dat bij uitbesteden aan de marktsector 19% BTW moet worden betaald. 

Bij uitbesteden binnen de overheidssector en bij inbesteden wordt in veruit de meeste gevallen geen BTW betaald. 

Bij dit nadeel zijn twee zaken relevant:

1. het BTW compensatiefonds, en

2. de op handen zijnde markt en overheidswetgeving.

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Uit dit fonds kunnen gemeenten, provincies en 

kaderwetgebieden de BTW terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk.26 Dit fonds heeft dus geen 

effect op de afweging die op rijksniveau wordt gemaakt tussen in- en uitbesteden, aangezien zij geen beroep kunnen 

doen op dit fonds

De ontwikkelingen met betrekking tot het traject markt en overheid is voor dit onderzoek dan ook relevanter bij het 

slechten van de BTW barrière bij uitbesteden. Het kabinet heeft in oktober 2001 een wetsvoorstel ingediend dat 

volgens de memorie van toelichting het volgende doel heeft “zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen 

enerzijds overheidsorganisaties en ondernemingen met een van overheidswege verleende positie en anderzijds (andere) 

particuliere ondernemingen tot stand te brengen. Meer gelijke concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen 
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voorkomt oneerlijke concurrentie op de markt.” Dit wetsvoorstel is in januari 2004 ingetrokken, omdat daarmee de 

autonomie van overheden te sterk werd beperkt en het tot hoge administratieve en bestuurlijke lasten kan leiden.

Vooralsnog is het BTW-nadeel bij BPO aan de private sector dus nog altijd aanwezig. Wassenaar & Gradus (2001) 

onderzochten de rol die BTW in verschillende Europese landen speelt bij de afweging om iets zelf te doen of uit te 

besteden. Hun conclusie is duidelijk (p. 19): “The levying of VAT in Europe on public sector bodies of tax-exempt 

activities significantly disturbs the decision-making of these actors in their choice between public provision and 

contracting out of services.” 

3.1.2  Ministeriële verantwoordelijkheid

Domberger en Jensen (1997) vinden in hun studie dat de beslissing om overheidsdiensten uit te besteden aan private 

partijen vooral een politieke is. Een tweede barrière die duidelijk op de voorgrond treedt, is dan ook het feit dat een 

minister de uitbestede processen niet binnen zijn departement laat uitvoeren, maar wel verantwoordelijk is voor de 

activiteiten die met BPO worden uitbesteed. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan volgens een deel van de 

gesprekspartners de ministeriële verantwoordelijkheid in het gedrang komen, omdat de minister of zijn ambtenaren niet 

nauw bij deze uitbestede activiteiten zijn betrokken, waardoor het moeilijker is om verantwoordelijkheid te nemen: 

“BPO mist de beleidscontext. Zo moet bij de uitvoering van taak X niet alleen de fiscale invalshoek, maar ook 

bijvoorbeeld de sociale en de EU-institutionele invalshoek worden betrokken.” Gelet op het feit dat de minister 

uiteindelijk verantwoordelijk blijft, moeten er bij uitbesteding zodanige voorwaarden gesteld worden dat deze 

verantwoordelijkheid ook waar gemaakt kan worden. De vraag is dan in hoeverre een ambtenaar denkt deze 

verantwoordelijkheid goed te kunnen afdekken in een contract. 

De ministeriële verantwoordelijkheden en de voortdurende publieke verantwoording (door grote transparantie en media-

aandacht) maakt dat men in de publieke sector buitengewoon huiverig kan staan tegenover BPO in het bijzonder en 

outsourcing in het algemeen. Men voelt zich veiliger als het eigen apparaat de werkzaamheden uitvoert – behalve in die 

gevallen waarin voldoende controle (rapportage) en bijsturingsmogelijkheden zijn. Uiteraard hangt daar een prijskaartje 

aan in de zin van gestegen transactiekosten. Een belangrijk voordeel van inbesteden (en dus nadeel van uitbesteden) 

is dat de mogelijkheden om aan te sturen veel groter zijn (en goedkoper). In de diepte-interviews, maar ook in de 

telefonische interviews, bleek dat de ministeriële verantwoordelijkheid tot een diepe kloof tussen de gesprekspartners 

leidt: de ministeriële verantwoordelijkheid is ofwel “een serieuze barrière” die “niet goed is af te dekken in contracten” 

ofwel “onzin”, “een typisch ambtelijke reactie” – een tussenweg bestaat eigenlijk niet. 

De kwetsbaarheid is, volgens degenen die ministeriële verantwoordelijkheid wel als obstakel voor BPO zien, in de 

publieke sector veel groter dan in de private sector. Veel van wat in de publieke sector gebeurt, kan onder een 

vergrootglas gelegd worden. Anderen stellen dat in de private sector iets soortgelijks speelt (maatschappelijke 

verantwoordelijkheid). “Via naming and shaming worden bedrijven gewezen op deze verantwoordelijkheid (gezonde 

producten, geen kinderarbeid in het productieproces etc.).”

Een probleem met ministeriële verantwoordelijkheid is het feit dat de reikwijdte en invulling ervan steeds veranderd 

afhankelijk van de heersende politieke voorkeur; dan moet de overheid op meer afstand (‘Mee doen, meer werk en 

minder regels’ van het huidige kabinet) en dan weer niet (de ZBO discussie van Kohnstam).
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De literatuur en de gesprekken samenvattend geldt dat de ministeriële verantwoordelijkheid als excuus om processen 

niet uit te besteden in feite een gelegenheidsargument is. Met goed contractmanagement zijn onzekerheden en 

risico’s in principe goed af te dekken, maar dat moet de betreffende overheidsambtenaar dan wel kunnen (zie 

paragraaf 3.1.9) en willen (zie paragraaf 3.1.10). Aan de beslissing om wel of geen processen uit te besteden liggen 

vaak andere, meer emotionele overwegingen ten grondslag.

3.1.3  Te weinig maatwerk

Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen is het volgens sommige gesprekspartners in de diepte-interviews veel 

minder goed mogelijk om maatwerk te verkrijgen. Ook is volgens hen de slagvaardigheid groter bij inbesteden. 

Bij uitbesteden moet de uitbestedende organisatie immers gewoon met de andere klanten van de BPO-uitvoerder in 

de rij gaan staan als je een vraag/verzoek hebt. Het beschikbaarheidsargument speelt hierbij een rol. 

Deze beschikbaarheid is groter in het geval van inbesteden (een dienstauto met chauffeur die ten alle tijden klaar 

staat) dan bij uitbesteden (een taxi die steeds gebeld moet worden en waarop (even) gewacht moet worden).

Sommige gesprekspartners herkennen dit nadeel niet: “Het argument dat met BPO niet genoeg maatwerk kan 

worden geleverd, is typisch een overheidsangst. Net alsof de overheid zo bijzonder is; men heeft zo de behoefte om 

zichzelf bijzonder te maken terwijl het vaak gewoon standaardwerk is. Dit is dus een emotionele barrière (angst).” 

Of: “Binnen de overheid hebben we de neiging te denken dat onze processen en producten uniek zijn en dat ze dus 

niet uitbesteed kunnen worden. Dit is onterecht.”

3.1.4  Wettelijke belemmeringen voor BPO

In de diepte-interviews kwamen we op een vierde belemmerring om BPO toe te passen, namelijk dat het uitbesteding 

van bedrijfsprocessen onmogelijk of moeilijk is vanwege nationale of Europese wetgeving. Deze barrière speelt op 

twee niveaus:

1. het (Europese) aanbestedingsrecht stelt allerlei complicerende procedurele eisen, en 

2. nationale of Europese wetgeving verbiedt in bepaalde gevallen het uitbesteden van taken.

Met het uitbesteden van een bedrijfsproces zijn in veel gevallen hoge bedragen gemoeid, die al gauw boven de 

Europese aanbestedingsgrenzen uitkomen. Daardoor moeten bepaalde, striktere aanbestedingsregels worden 

gevolgd die ook extra inspanning en kosten voor de aanbestedende dienst met zich meebrengen. Volgens sommige 

gesprekspartners kan dat een barrière zijn voor BPO. Bovendien, zo geven enkele gesprekspartners aan, mogen 

Europees aanbestede contracten maar voor een beperkte duur worden aangegaan. “Na 3-5 jaar moet je dan weer de 

aanbestedingsmolen door.” Overigens kent de EG-aanbestedingsrichtlijn geen uitbestedingsplicht. 

Een overheid die zelf een bepaalde dienst inhouse wil blijven verrichten, kan niet tot uitbesteding gedwongen 

worden. De EG-aanbestedingsrichtlijnen raken met andere woorden niet aan de keuze van de overheid om 

zelfvoorzienend te zijn. In sectorwetgeving is er soms wel een uitbestedingsplicht (openbaar vervoer).27
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In sommige gevallen verbiedt Europese wetgeving uitbesteding. Dat geldt niet alleen voor publieke instellingen, maar 

in enkele gevallen ook voor private ondernemingen.28 In de diepte-interviews en de literatuur kwamen de volgende 

drie voorbeelden met betrekking tot publieke instellingen naar voren.29 

De Dienst Regelingen is een erkend centraal Europees betaalorgaan en zal vanaf 2007 alle landbouw gerelateerde 

EU-subsidies uitbetalen. De erkenning als Europees betaalorgaan betekent dat voldaan moet zijn aan de eisen die de 

EU stelt aan de diensten die de betaling van gemeenschapsgelden verrichten. De EU-randvoorwaarden betekenen 

dat de overwegingen ten aanzien van outsourcing in het algemeen en BPO in het bijzonder afwijken van meer 

Nederlands georiënteerde diensten binnen de rijksoverheid. Een gesprekspartner ligt toe: “Als de Dienst Regelingen 

bijvoorbeeld met een privaat ICT bedrijf in zee zou gaan, dan komt een EU-afvaardiging naar Den Haag om te testen 

of deze ICT wel aan de EU-eisen voldoet die gelden voor een erkenning als Europees betaalkantoor.” 

Een tweede voorbeeld waar een Brusselse voet tussen de deur van het uitbesteden van processen zou kunnen 

komen, betreft de vleeskeuring. De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV; is nu onderdeel van de Voedsel 

en Waren Autoriteit) wil ambtenaren laten overstappen naar private keuringsorganisaties. Dat mag van Brussel 

op zich wel, maar de (kwaliteits)eisen die worden gesteld, zijn dermate rigide en strikt dat het overnemen van de 

ambtenaren door de private bedrijven moeilijk wordt.

Een derde voorbeeld van regelgeving die BPO aan banden legt, kwam recent naar voren in de discussie over de 

eigendomssplitsing van de elektriciteitsnetwerken van de leveringsbedrijven. De minister acht het van belang dat er 

na splitsing ‘vette’ netbeheerders ontstaan die daadwerkelijk in staat zijn om zelfstandig te opereren. 

Tijdens het splitsingsdebat werd duidelijk dat de minister beperkingen oplegt aan de netbeheerders als het gaat 

om de mogelijkheden om taken uit te besteden. Zo moet de netbeheerder de strategische taken zelf uitvoeren 

(uitbesteden mag niet).30 Operationele taken mag de netbeheerder daarentegen wel uitbesteden.31 
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28 Volgens artikel 13 lid 5 van MiFID (de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (geldt voor beleggingsondernemingen en banken)) dient “een  
 beleggingsonderneming, wanneer zij een beroep doet op derden voor de uitvoering van operationele taken [...] en voor het verrichten van beleggingsactiviteiten [...],  
 redelijke maatregelen te nemen om het operationeel risico niet onnodig te vergroten. Uitbesteding van belangrijke operationele taken mag niet wezenlijk afbreuk  
 doen aan de kwaliteit van haar interne controle en aan het vermogen van de toezichthouder om te controleren of de onderneming alle verplichtingen nakomt.”
29  Er zijn nog meer voorbeelden, zie bijvoorbeeld Van der Kooy (2002).
30 Een omschrijving van wat strategische taken zijn, is in grote lijnen aangegeven in de Tweede Kamer behandeling van de Elektriciteitswet in 1997/1998.
31  Bij dit laatste moet rekening worden gehouden met de Europese aanbestedingsrichtlijn nutssectoren. Daarbij moet volgens Norton Rose (2004, p. 8) worden opgemerkt  
 dat de kamerstukken op dit gebied bepaald niet eenduidig zijn en het hier door de minister gehanteerde onderscheid dus nog tot veel interpretatievragen kan leiden.
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3.1.5  Afhankelijkheid en lock-in

Een andere barrière is het feit dat uitbesteding de overheidsorganisatie afhankelijk kan maken van de 

outsourcingsorganisatie (“Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen wordt mijn organisatie (te) afhankelijk van 

de uitvoerende partij.”). Aanvankelijk lijken de kosten dan wel laag, maar eenmaal gewend en eenmaal gericht 

op de processen of standaarden die de BPO-uitvoerder hanteert, zijn de overstapkosten hoog en is er voor de 

outsourcingsorganisatie een prikkel en mogelijkheid om hogere tarieven te gaan vragen. Op langere termijn is het 

dan nog maar de vraag of uitbesteden wel goedkoper is. Een gesprekspartner stelt daarom: “Vanwege de mogelijke 

hoge overstapkosten lenen zeer grote systemen, die essentieel zijn voor een organisatie, zich minder goed voor BPO.”

Sommige gesprekspartners wijzen op een bijkomend probleem dat markt- maar ook overheidspartijen niet 

samenwerken (en bijvoorbeeld verschillende systemen gebruiken), hetgeen leidt tot hogere kosten en tot beperkte 

flexibiliteit in het ruilen van aanbieder.

Naarmate de afhankelijkheid van de uitbestedende organisatie toeneemt, wordt de kans op lock-in groter. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als de aanbieder een monopolist is of als de overstapkosten prohibitief hoog zijn. Het kan 

echter ook zo zijn dat er nog onvoldoende aanbod is en dat het aanbod van bedrijven en organisaties die processen 

zouden kunnen overnemen niet aansluit op de wensen van de uitbestedende instelling. Afhankelijkheid hoeft geen 

risico te zijn als er kortlopende contracten worden gesloten en men de markt voor BPO goed volgt.32 Görg & Hanley 

(2004) geven aan dat het gebrek aan concurrentie tussen aanbieders van outsourcing van diensten in praktijk toch 

een groot risico is. 

3.1.6  Intern de zaken nog niet op orde

Het uitbesteden van bedrijfsprocessen wordt ook bemoeilijkt als de zaken van de uitbestedende instelling intern nog 

niet op orde zijn. Een veel genoemd voorbeeld is dat de IT voor het betreffende proces nog niet op orde is of dat de 

processen nog niet goed beschreven en ingericht zijn. “We moeten eerst binnen de organisatie de eigen tent op orde 

krijgen, voordat we naar het uitbesteden van processen kijken. We hebben het gevoel dat we op onderdelen willen 

uitbesteden, maar dat heeft pas zin (is pas succesvol) als we de boel op orde hebben.”, aldus een gesprekspartner. 

In de literatuur komt ook terug dat ‘het intern de zaken op orde hebben’ een voorwaarde voor succesvolle BPO is. 

Zo stellen Kakabadse & Kakabadse (2000, p. 716) dat: “In order to gain value advantages, organisations must be able 

to understand their own business and its processes before handing them over to suppliers. They cannot successfully 

outsource if they do not understand the nature of their own problems.” Dat realiseren gesprekspartners zich: 

“Bijna alle uitbestedingstrajecten kosten aanvankelijk meer geld dan inbesteden, doordat allerlei interne zaken boven 

tafel komen die eerst niet zijn opgemerkt (of bewust onder tafel zijn gelaten). Er moet dus intern ook orde op zaken 

worden gesteld.” Vaak is het echter zo dat juist die processen worden uitbesteed die nog niet op orde zijn, in de hoop 

ze via uitbesteding op orde te krijgen.
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3.1.7  Het weglekken van kennis en ervaring

In de literatuur en ook in de diepte-interviews wordt gevreesd dat met het uitbesteden van bedrijfsprocessen (te) 

veel kennis en ervaring naar buiten de organisatie verdwijnt: “De kostenbeheersing is niet het enige criterium. 

Het is ook belangrijk om een zeker volume aan activiteiten binnen de organisatie te houden en het is van belang 

niet vervreemd te raken van voorwaardelijke processen, zo zullen we de klachtenafhandeling bijvoorbeeld nooit 

outsourcen.” O’Looney (1998) geeft aan dat: “Major efforts to outsource existing services can lead to lower staff 

morale, the exit of key professional staff who are unsure whether their job will be there after the next round of 

privatization.” Het probleem is volgens hem dat bij een op handen zijnde uitbesteding de goede werknemers vaak 

als eerste eieren voor hun geld kiezen en een nieuwe baan zoeken, en dat de betrokkenheid van het overblijvende 

personeel minder groot is.

3.1.8  Verzet van de werkvloer

Een veel gehoorde en gelezen belemmering voor BPO is dat men verwacht dat de werkvloer (en/of de OR) zich 

zal verzetten tegen het uitbesteden van bedrijfsprocessen.33 “Een barrière is wel de weerstand in de OR of MR, 

omdat door het uitbesteden mogelijk mensen ontslagen moeten worden en bij de BPO-uitvoerder in dienst zullen 

treden.” Bij outsourcing van een bepaald proces is vaak een duur sociaal plan nodig, waardoor de kostenvoordelen 

grotendeels wegvallen (Koenen, 2003).

Bij uitbesteding zijn verschillende scenario’s mogelijk, variërend van uitbesteding van het management tot volledige 

overname. Volledige overname kan plaatsvinden met of zonder overname van de personele bezetting. 

Deze medewerkers krijgen, indien zij worden overgenomen door de outsourcingsorganisatie, te maken met wijzigende 

arbeidsvoorwaarden, waarbij met name het vervallen van de ambtelijke rechtspositie grote veranderingen met zich 

mee kan brengen. Bij uitbesteden aan een private partij wordt de ambtelijke rechtspositie meestal vervangen door 

een CAO, bij verzelfstandiging ontstaat vaak een mengvorm van de ambtelijke rechtspositie met een CAO. 

Kakabadse & Kakabadse (2000) vatten de nadelen voor de overgenomen medewerkers samen: “the employment 

contract is a ‘psychological contract’ in that it not only involves transactional factors or rewards that employees can 

reasonably expect to receive in exchange for their work (wages, career advancement), but also involves relational 

obligations (job security, loyalty).” (p. 700).

Echter, het kan voor personeel ook voordelig zijn om door de BPO-uitvoerder te worden overgenomen.34 Werkte hij 

eerst aan een nevenactiviteit, in de nieuwe werkomgeving behoort de gewezen ambtenaar tot de kernactiviteiten 

van een gespecialiseerde onderneming. Medewerkers krijgen vaak meer mogelijkheden om zich bij te scholen.
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33 Dit is ook beschreven in Volkskrant (9 december 2003), onder de titel: ‘Bijna niemand zit op outsourcing te wachten – hoe overleef ik de reorganisatie?’.
34  IBO Postverwerking (2001), p. 26.
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3.1.9   Gebrekkig opdrachtgeverschap en te hoge   
       aansturingskosten

Halvey en Murphy Melby (2000, p. 22) beschrijven dat het verlies aan controle een belangrijk nadeel is van BPO. 

Het wordt daardoor moeilijker om de kosten en inhoudelijke uitvoering (de kwaliteit) te beheersen. In een speciaal 

nummer uit 2000 van Journal of Management Development blijkt dat dit gebrek aan leiderschapskwaliteiten de 

verwachte voordelen wel eens te niet kan doen (p. 670): “In effect, one economic analysis of outsourcing suggests 

that competition yields savings where there is scope for greater efficiency to start with and where competition 

itself is effective. However, economic analysis has its limitations as it does not account for the leadership and 

management capabilities to structure and manage co-operative relationships crucial to the effective working of 

outsourcing arrangements.”

In de diepte-interviews kwam het risico van slecht opdrachtgeverschap binnen de overheid heel vaak naar voren. 

Het aansturen van de uitvoerende partij kost te veel tijd en geld en/of de capaciteit ontbreekt om goed aan te kunnen 

sturen. 

3.1.10  Psychologische barrières

Sommige barrières zijn meer psychologisch dan rationeel van aard. Bovendien stimuleert de in paragraaf 1.3.1 genoemde 

prikkelstructuur (budgetmechanisme en het ontbreken van individuele (prestatie)beloning) geen rationele afwegingen. 

Dat het elders eventueel goedkoper kan worden gedaan weegt minder zwaar in de beslissing, omdat er geen prikkel is om 

die besparingen te realiseren (eventuele kostenbesparingen komen toch niet ten goede aan de organisatie, maar leiden 

bijvoorbeeld tot een lager budget). Een gesprekspartner verwoordde het als volgt: “Een ambtenaar houdt doorgaans niet van 

verandering. Er zal dan veelal ook nooit iets drastisch veranderd worden in een organisatie, maar slechts in de marge. 

BPO kan wel eens te drastisch zijn. Er is zeker dus veel weerstand onder ambtenaren.” 

Hieronder noemen we nog een drietal psychologisch-gebaseerde drempels bij de toepassing van BPO:

• Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen verliest de organisatie de controle (grip) op de uitvoering  

   ervan.& Dit nadeel heeft ook een relatie met het punt over ministeriële verantwoordelijkheid; men is bang  

   om de uitvoering uit handen te geven en dekt zich liever in door het zelf of door ‘bekenden’ te laten doen. 

   Uit angst controle te verliezen wordt soms een uitgebreid controlesysteem opgezet. Om een dergelijke  

   reactie te voorkomen en tegen te gaan is een cultuuromslag nodig. Deze overdreven greep aan de pols  

   maakt BPO onnodig duur en is daardoor een drempel.

   Mogelijk speelt ook de volgende barrière een rol. Bepaalde overheidsorganisaties opereren dicht tegen  

   de minister en diens verantwoordelijkheid aan (ministeriële verantwoordelijkheid). Dat komt dan   

   omdat het werk van de organisatie in een politiek gevoelig terrein ligt: “De Tweede Kamer heeft het  

   vizier voortdurend gericht op dit werk en verliest daarbij regelmatig de maat der dingen uit het oog. Zo  

48

ACC011-05 BRONDOCU CMYK 14-06-2005, 14:4248



   wordt vaak op een individueel geval ingezoomd en wordt dat opgeblazen tot grote proporties die geen  

   recht meer doen aan de realiteit.” Belangrijk is voor een dienst die in een dergelijke omgeving werkt om  

   grip en controle te hebben op de uitvoering. Het gevoel lijkt te leven dat deze grip bij inbesteden   

   groter (of in ieder geval anders) is dan bij uitbesteden (en dat de grip bij uitbesteden aan een private  

   partij nog minder is dan bij uitbesteden binnen de overheid). Of dat nu waar is of niet, men lijkt het  

   zekere voor het onzekere te willen nemen en dan maar voor inbesteden te kiezen, omdat dan in ieder  

   geval niet het verwijt kan komen dat fouten die gemaakt zijn aan de beslissing tot uitbesteden kunnen  

   worden geweten.

   NRC Handelsblad (23 september 2003) geeft een illustratief voorbeeld. De krant besprak de mogelijkheid  

   van BPO in de sociale zekerheid met belanghebbenden en de conclusie was: “Alleen door wetgeving kan  

   de overheid de regie in handen houden en verantwoordelijke partijen aanspreken. En de regie verlies je als  

   je de uitvoering gaat uitbesteden aan private partijen.”

• Omdat er (nog) geen vertrouwen is in aanbieders van BPO en in het concept BPO zelf komt het uitbesteden  

   maar moeilijk van de grond. De betekenis van BPO is nog niet breed bekend, men kent geen aansprekende  

   voorbeelden en heeft daardoor (nog) geen vertrouwen in het concept en de aanbieders. 

• BPO pas niet bij de cultuur binnen de organisatie.37 ‘Zelf doen’ is in de meeste gevallen het uitgangspunt; 

   de gedachte om (delen van) bedrijfsprocessen uit te besteden, speelt meestal nauwelijks een rol.
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37  Overigens wordt dit argument ook wel in het bedrijfsleven gebruikt, zie Computable Nieuws (2000 en 2003).
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3.1.11 De nadelen volgens de gesprekspartners

Op basis van de diepte-interviews zijn de volgende 14 potentiële nadelen in de telefonische enquête opgenomen:

1. Het uitbesteden van bedrijfsprocessen wordt bemoeilijkt doordat de werkvloer (en/of de OR) er geen heil in ziet  

 en zich ertegen verzet.

2. Het uitbesteden van bedrijfsprocessen wordt bemoeilijkt doordat de zaken intern nog niet op orde zijn

 (bijvoorbeeld doordat de IT voor het betreffende proces nog niet op orde is of de processen nog niet goed  

 beschreven en ingericht zijn).

3. BPO pas niet bij de cultuur binnen de organisatie.

4. Met het uitbesteden van bedrijfsprocessen verdwijnt (te) veel kennis en ervaring (naar) buiten de organisatie.

5. Bij uitbesteden aan de marktsector moet 19% BTW worden betaald.

6. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen wordt mijn organisatie (te) afhankelijk van de uitvoerende partij.

7. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen verliest mijn organisatie de controle (grip) op de uitvoering ervan.

8. Uitbesteding van bedrijfsprocessen is onmogelijk of moeilijk vanwege nationale of Europese wetgeving.

9. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen komt de ministeriële verantwoordelijkheid in het gedrang.

10. Omdat er (nog) geen vertrouwen is in aanbieders van BPO en in het concept BPO zelf komt het uitbesteden  

 maar moeilijk van de grond. 

11. Het aansturen van de uitvoerende partij kost te veel tijd en geld en/of de capaciteit ontbreekt om goed aan te  

 kunnen sturen.

12. Het aanbod van bedrijven en organisaties die processen zouden kunnen overnemen, is onvoldoende (sluit niet  

 aan op onze wensen).

13. Er zijn niet voldoende prikkels om de mogelijke voordelen van BPO te behalen (eventuele kostenbesparingen  

 komen toch niet ten goede van de organisatie, maar leiden bijvoorbeeld tot een lager budget).

14. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen is het veel minder goed mogelijk om maatwerk te verkrijgen.

Figuur 8 geeft het gemiddelde rapportcijfer dat gesprekspartners per nadeel gaven. Deze figuur geeft aan dat het 

verzet van de werkvloer de belangrijkste drempel is om BPO toe te passen, gevolgd door het feit dat BPO nog niet 

kan worden toegepast vanwege processen die intern nog niet op orde zijn. De minst belangrijke barrière is de vrees 

dat het door het uitbesteden van bedrijfsprocessen veel minder goed mogelijk is om maatwerk te verkrijgen, gevolgd 

door de drempel opgeworpen door een gebrek aan prikkels om de mogelijke voordelen van BPO te behalen. 

Dit beeld verschilt op de meeste punten niet sterk tussen kerndepartementen en uitvoeringsinstellingen. Op sommige 

punten is het verschil daarentegen wel groot. Zo geven uitvoeringsinstellingen een beduidend lager gemiddeld 

rapportcijfer dan kerndepartementen voor de drempel ‘verzet werkvloer’ (al blijft dit nadeel wel het belangrijkst). 

Dit geldt ook voor het gebrek aan prikkels en de te hoge aansturingskosten. Uitvoeringsinstellingen geven gemiddeld 

hogere rapportcijfers dan kerndepartementen voor wettelijke drempels en het verdwijnen van kennis en ervaring.

Als we kijken welk deel van de gesprekspartners hele hoge rapportcijfers geven voor bepaalde potentiële nadelen, 

dan zien we dat twee barrières eruit springen. Door 25% van de ondervraagden wordt een 8 of hoger gegeven aan 

het nadeel dat bij BPO vaak BTW moet worden betaald en 31% van de respondenten geeft een 8 of hoger bij ‘verzet 

van de werkvloer’. 
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Figuur 8: Het gemiddelde rapportcijfer voor de verschillende potentiële barrières? (1 staat voor geen hindernis, 10 

voor onoverkomelijk bezwaar)38

Bron: SEO/Accenture

De analyse van de potentiële nadelen geeft aan dat veel overheidsorganisaties op rijksniveaus nog niet klaar zijn 

om bedrijfsprocessen uit te besteden, omdat enerzijds de benodigde cultuuromslag (nog) niet heeft plaatsgevonden 

binnen de organisatie (meer specifiek: de werkvloer daar (nog) niet open voor staat) en anderzijds de werkprocessen 

nog onvoldoende op orde zijn. 

In een recent interview met de secretaris generaal Van Maanen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat komt 

de benodigde cultuuromslag duidelijk aan bod (zie box 6). 
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38  Het gemiddelde rapportcijfer is nogal gevoelig voor antwoorden aan de randen (dus een 2 of een
 9). Dit blijkt ook in figuur 8, waar de horizontale lijntjes rond het gemiddelde de standaarddeviatie
 aangeven. De analyse op basis van het mediane rapportcijfer, dat wil zeggen dat de helft
 van de respondenten dit of een lager rapportcijfer geeft, levert echter hetzelfde beeld op.
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Box 6: Topambtenaar Van Maanen: loslaten is niet makkelijk als je ’t al tweehonderd 
jaar zelf doet 

Volgens Van Maanen is de grote uitdaging [...] dat de overheid leert zaken los te laten. ‘Dat is niet 

gemakkelijk als je al tweehonderd jaar gewend bent het zelf te doen. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. 

En ten tweede zullen we hier zakelijk en evenwichtig mee moeten omgaan. Dat betekent de risico’s tussen 

overheid en marktpartijen op een reële manier verdelen. Daarvoor is ook vertrouwen nodig tussen overheid 

en bedrijfsleven.’ 

De benodigde cultuuromslag is onvermijdelijk, vooral bij Rijkswaterstaat. Dit grootste, uitvoerende onderdeel 

van Verkeer en Waterstaat gaat momenteel gigantisch op de schop. In vier jaar tijd verdwijnen er bijna 

drieduizend arbeidsplaatsen, overeenkomend met twintig procent van het totale aantal. 

‘Dat is meer dan ons taakstellend was opgedragen door de kabinetten-Balkenende 1 en 2’, zegt Van Maanen. 

‘Bij Rijkswaterstaat zijn nu al duizend à 1.500 mensen weg. Dat dwingt ons kritisch te zijn op de eigen taken, 

te kijken of we het allemaal zelf wel moeten doen. Ons uitgangspunt wordt nu dat de markt het moet doen, 

tenzij...’

Bron: Financieele Dagblad (14 februari 2005). 

3.2    SSC als opstap en PPS als contractvorm?

In deze paragraaf kijken we naar andere organisatievormen die naast of in plaats van BPO gebruikt worden door de 

rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen. In paragraaf 3.2.1 gaan we in op de rol die Shared Service Centers (SSC) 

kunnen spelen, in paragraaf 3.2.2 komt Publiek-Private Samenwerking aan bod.

3.2.1  Shared Service Center als opstap?

Samenwerking door overheidspartijen kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Een vorm die de laatste 

twee jaar aan een ware opmars binnen de overheid bezig is, is samenwerking binnen een SSC (een gedeeld 

dienstencentrum). Hierbij worden gelijksoortige activiteiten, die verspreid over de organisatie(s) plaatshebben, 

gebundeld in een nieuwe eenheid (bijv. een SSC personeelsdiensten in plaats van eigen P&O functionarissen van elke 

afdeling). Elke gesprekspartner kende het begrip en de betekenis van SSC. SSC is dus een veel bekender concept dan 

BPO. Deze bekendheid hangt nauw samen met de plannen met betrekking tot P-Direkt.

P-Direkt, voorheen het SSC HRM (Human Resources Management), is de toekomstige zakelijke dienstverlener op 

het gebied van personeelsregistratie en salarisadministratie binnen de rijksoverheid (met uitzondering Defensie en 

de Staten-Generaal). De oprichting van P-Direkt is een onderdeel van het Programma Andere Overheid. Het doel 

van de oprichting is om voor de rijksdienst te komen tot één gezamenlijke, doelmatige en doeltreffende organisatie 

op het gebied van personeelsregistratie en salarisadministratie. Op dit moment voert ieder ministerie deze taken 

nog afzonderlijk uit. P-Direkt is een organisatie in opbouw en streeft ernaar om op 1 januari 2007 daadwerkelijk de 

deuren te openen. Uit een kosten-batenanalyse die het Kabinet heeft laten maken met betrekking tot het project 
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P-Direkt blijkt dat de oprichting van P-Direkt een verantwoorde investeringsbeslissing is.39 De personeelsreductie is 

daarbij een belangrijke component. Daarnaast treedt een aanmerkelijke efficiencywinst op door centrale inkoop van 

ICT in plaats van individuele investeringen door alle ministeries. P-Direkt maakt gebruik van moderne 

ICT-toepassingen, waardoor een groot aantal administratieve handelingen door managers en medewerkers vanaf de 

eigen werkplek en geautomatiseerd kan worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van medewerkers vanuit 

personeels- en salarisadministraties.

Veel departementen en instellingen hebben of denken over een SSC-achtige organisatie (intern of onderling) 

waarbinnen met name facilitaire of ondersteunende processen worden gebundeld. 

Een andere samenwerkingsvorm is een Gemeenschappelijk Beheer Organisatie (GBO). GBO is minder bekend dan SSC. 

In het onderzoek zijn we op een concrete toepassing gestuit. Het plan bestaat om een GBO op te richten die als taak 

heeft de gegevensuitwisseling tussen partijen in het publieke domein mogelijk te maken.

In tabel 5 is beschreven of de organisaties waarin de gesprekspartners werken interne SSC’s kennen of dat hun 

organisaties participeren in een SSC met andere organisaties. Bijna één vijfde van de organisaties (19%) heeft zelf 

geen of participeert niet in een of meer SSC’s. De overige 81% heeft of participeert in SSC’s, met name op het 

gebied van financiële basisprocessen, IT, administratie en inkoop en logistiek.

Tabel 5: Welke activiteiten zijn in een SSC ondergebracht?

Bron: SEO/Accenture

Lonkhuyzen en Mars (2004) stellen dat SSC in het bedrijfsleven een grotere vlucht neemt dan BPO. De meest 

voorkomende processen die in een dergelijk centrum worden gebundeld zijn de salarisadministratie, inkoop, 

personeelszaken, opleidingen en financiële processen. Het centraliseren en uitbesteden van relatief eenvoudige 

processen zoals salarisbetaling is in de meeste bedrijven al standaardpraktijk. Weerstanden zijn er overigens vaak 

wel, met name van de kant van het personeel. Men is niet alleen beducht voor het driegende banenverlies (een SSC 

kan vaak met 25% minder mensen toe), maar ook de noodzaak om te verhuizen speelt een rol. Uit Accenture/Giarte 

onderzoek uit 2004 blijkt dat de voordelen van SSC in het bedrijfsleven stelselmatig te hoog worden ingeschat. 
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  in  een SSC 

Financiële basisprocessen 63% 

IT 53% 

Inkoop en logistiek 53% 

Administratie 53% 

HRM (P&O) 50% 

Management OR en assets 44% 

Educatie (opleiding en training) 44% 

Diversen 34% 

Crediteuren/debiteuren beheer 34% 

CRM (Client relation management, klantcontactafhandeling) 22% 

Primair proces 13% 

39  Ministerie van BZK (2004c).
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SSC is volgens de gesprekspartners met name een kansrijk concept als er de mogelijkheid is om schaalvoordelen 

te behalen. Toch is men ook sceptisch over de hoge vlucht die SSC neemt. Zo bestaat het aansturingsprobleem dat 

voor BPO geldt ook bij SSC (hoe zorg je dat de gewenste kwaliteit geleverd wordt?), maar omdat een SSC in een 

overheidsomgeving en tegen een overheidsachtergrond operert, is het vaak eenvoudiger afspraken te maken (binnen 

de overheid spreekt men dezelfde taal, heerst dezelfde cultuur en heeft men zicht op de bredere beleidscontext). 

Daarnaast wordt SSC wel gezien als een dekmantel voor (gedwongen) centralisatie. Fundamenteler is de volgende 

kritiek: “SSC is vlees noch vis. Het is een hybride vorm waarin je in feite van een het ene agentschap 

(of andersoortige overheidsinstelling) naar een ander agentschap overstapt.”

Op onze vraag in de telefonische enquête of SSC een springplank kan zijn naar BPO antwoordde 81% dat dat in 

sommige gevallen best het geval kan zijn. De overige 19% gaf aan dat SSC geen springplank naar iets anders is, maar 

een definitieve organisatievorm kan zijn: “SSC is geen opstap naar BPO: als je het SSC goed geregeld hebt, hoeft 

naar de markt gaan geen toegevoegde waarde meer op te leveren.”. Uit het onderzoek in het bedrijfsleven blijkt dat 

men SSC veel minder vaak als mogelijke springplank naar BPO ziet. Ruim één derde van de bedrijven verwacht dat de 

diensten die in een SSC zijn ondergebracht op een goed moment worden uitbesteed (Accenture/Giarte, 2004).

Om de “wildgroei” aan SSC-initiatieven beter aan te kunnen sturen, werd in de diepte-interviews voorgesteld om een 

werkmaatschappij op te richten. Nu gebeurt de aansturing van de samenwerkingsverbanden tussen departementen 

en instellingen nog door verschillende ministeries (beveiliging bij het ene ministerie, postverwerking bij een ander, 

P-Direkt bij BZK etc.). Dit geeft onduidelijkheid, die door aansturing vanuit één punt (de werkmaatschappij) afneemt

3.2.2  Publiek-Private Samenwerking als contractvorm?

In de diepte-interviews kwam naar voren dat PPS een mogelijke organisatievorm voor BPO zou kunnen zijn. 

Bijna driekwart van de gesprekspartners in de telefonische enquête is het daarmee eens (zie tabel 6). 

Met PPS kan een deel van de effecten van outsourcing worden behaald, zo is de gedachte.40 PPS heeft als voordelen 

dat het hoog in het politieke vaandel staat, dat met PPS risico’s beter gespreid kunnen worden, en dat de overheid 

door het werken in een PPS-constructie wordt gedwongen om op bepaalde punten sneller te professionaliseren 

(bijv. om veel sneller managementinformatie boven tafel te krijgen). Doordat PPS zo hoog in het politieke vaandel 

staat, is er al veel over geschreven en onderzocht. Zo is er een Publiek Private Comparator (PPC) gemaakt, waarin 

PPS versus de publieke variant wordt doorgelicht. Als PPS daar het best uitkomt, wordt een Publiek Private 

Samenwerking Comparator (PPSC) gehanteerd, waarbij verschillende organisatievormen alsnog tegen elkaar worden 

afgewogen.

Toch is niet iedereen even enthousiast. Volgens tabel 6 ziet een kwart van gesprekspartners PPS niet als mogelijke 

contractvorm voor BPO. PPS is te beperkt toepasbaar, namelijk alleen bij infrastructurele, nieuwbouw en 

verbouwingsprojecten. Uit de literatuur zijn ook wel voorbeelden bekend waarbij PPS constructies worden gebruikt 

in IT-projecten.41 Net als BPO geldt ook voor PPS dat er slechts een enkel voorbeeld is van een daadwerkelijke 

54

40  Jongeneel (2002).
41  Borins (2003) beschrijft o.a. de voor- en nadelen van het uitbesteden versus het uitvoeren in PPS
 bij een project om IT te ontwikkelen en te implementeren voor een tolweg systeem.
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toepassing ervan (Tweede Kamer, 2004). Men kent het concept dus niet van nabij en in de gesprekken kwam naar 

voren dat een ruime meerderheid geen vertrouwen heeft in PPS.

Een andere bedenking die men gaf was: “PPS als contractvorm kan misschien wel, maar ik zou er zeker niet voor 

kiezen. Als ik uitbesteed zou ik mijn heil op de markt zoeken. PPS veronderstelt gelijkheid, bij outsourcing wil je juist 

een zakelijke klant-relatie hebben waarbij je als klant koning bent.” 

Tabel 6: Bijna driekwart ziet PPS als een mogelijke contractvorm voor BPO

Bron: SEO/Accenture

3.3    De toekomst voor BPO

Dit en het vorige hoofdstuk bevat veel informatie over de vesie van sleutelfiguren binnen de rijksoverheid en 

de uitvoeringsinstellingen t.a.v. BPO. Maar hoe ziet de toekomst er volgens hen uit voor BPO? Om te bekijken in 

hoeverre de gesprekspartners in de diepte- en telefonische interviews verwachten dat BPO een grote rol gaat spelen 

binnen de overheid, vroegen we hen een van de volgende opties te kiezen. 

1. Nee, ik acht BPO niet volwassen en niet rijp voor gebruik: ‘BPO gaat niet vliegen’ 

2. Misschien, ik acht BPO nog niet echt volwassen, maar het kan in sommige gevallen al wel toegepast  

   worden: ‘BPO gaat misschien vliegen, maar niet hoog’

3. Ja, ik acht BPO volwassen en rijp voor gebruik: ‘BPO gaat wel vliegen’

Figuur 9 geeft de resultaten weer voor de gehele steekproef. De grote meerderheid vindt dat BPO als concept 

binnen de overheid eerst nog verder ontwikkeld moet worden, en ziet vervolgens hier en daar, maar geen brede 

en grootschalige, toepassingsmogelijkheden. In de diepte-interviews was men overigens sceptischer over de 

mogelijkheden voor BPO dan in de telefonische interviews.

Sommigen denken niet dat BPO een lang leven is beschoren binnen de overheid, omdat het meer een modeterm 

is dan een intrinsieke waardetoevoeging betreft: “Het lijkt een trend, als de overheid meedoet, is dat niet 

gedreven uit een prikkel maar als meebeweging op een trend.” Anderen zijn minder sceptisch: “BPO is nog niet 

volwassen of rijp voor gebruik. Het momentum is wel goed om over BPO te praten (er zijn aangrijpingspunten).” 

Er wordt gewaarschuwd voor te overhaaste stappen richting BPO, waardoor er geen draagvlak voor deze vorm 

van uitbesteden zal ontstaan. “Doe het gefaseerd, creëer eerst draagvlak. Als ambtenaren voor het eerst in hun 

leven werk gaan afstaan en het is in hun omgeving geen gebruik om dat aan de markt uit te besteden, dan is de 

eerste stap die men neemt het intern uitbesteden (dus aan een dienst binnen het eigen departement of de eigen 

uitvoeringsorganisatie), vervolgens naar een dienst buiten de eigen organisatie (maar binnen de overheid) en pas 

daarna naar een bedrijf in de private sector. Veruit de meeste ambtenaren zijn echter nog lang niet toe aan die 

laatste twee stappen. Eerst moeten ze de eerste stap nemen en ondervinden dat dat goed gaat.” 
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Tabel 6: Bijna driekwart ziet PPS als een mogelijke contractvorm voor BPO 

  Nee Ja Weet  nie t  

Is PPS mogelijk contractvorm BPO? 25% 72% 3% 
Bron: SEO/Accenture 
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Figuur 9: BPO gaat misschien vliegen, maar niet hoog (gebaseerd op telefonische en diepte-interviews; n=47)

Bron: SEO/Accenture

Tabel 7 geeft de antwoorden weer op de vraag welke activiteiten men waarschijnlijk (kans groter dan 50%) de 

komende twee jaar zal uitbesteden. Hieruit blijkt dat BPO volgens de gesprekspartners met name kansen heeft op 

het gebied van IT, HRM en inkoop en logistiek. 

Het percentage bij de ‘management onroerend goed en assets’ is relatief laag vanwege het feit dat meer uitbesteden 

hier niet goed mogelijk is, omdat vrijwel alles dat kan al uitbesteed is (aan de Rijksgebouwendienst). Dat zelfde geldt 

ook voor activiteiten als ‘educatie’ en ‘diversen’. Opvallend is verder dat de bereidheid om (delen van) het primaire 

proces, crediteuren/debiteurenbeheer en CRM uit te besteden zeer gering is – in ogenschouw nemend dat die 

activiteiten op dit moment ook slechts mondjesmaat worden uitbesteed.

De gesprekspartners zijn met name overtuigd van de onmogelijkheid of de onwenselijkheid om (delen van het) 

primaire proces uit te besteden. BPO is echter wel mogelijk bij processen die dicht liggen tegen het primaire proces 

of daar zelfs onderdeel van zijn (denk aan het verlenen van subsidies, polisadministratie, keuringswerkzaamheden 

en het bijhouden van registers). BPO wordt op dit moment nog meer gezien als een mogelijkheid om processen op 

het gebied van ondersteuning (PIOFAH: Personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, huisvesting) uit te 

besteden. Dat het uitbesteden van (delen van) het primaire proces inderdaad complex is, blijkt ook uit de literatuur.42 

Toch zijn in de literatuur voorbeelden te vinden van het uitbesteden van belangrijke onderdelen van het primaire 

proces. Zo beschrijft de World Bank (2004) het uitbesteden van delen van de reguleringsfunctie van toezichthouders 

op nutsbedrijven.
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42  Zie bijvoorbeeld: Haffner en Van Hulst (1998), tabel 2.
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Tabel 7: Welke activiteiten worden de komende twee jaar waarschijnlijk uitbesteed?

Bron: SEO/Accenture

3.4     Invloed van politieke discussies op BPO

De afweging in- versus uitbesteden is – zoals we al eerder in dit rapport zagen – afhankelijk van de politieke 

stroming van het moment. In de gesprekken is aandacht besteed aan de invloed van politieke discussies. In deze 

paragraaf gaan we in op de rol die de discussie over ZBO’s (paragraaf 3.4.1) en het Programma Andere Overheid 

(paragraaf 3.4.2) in de ogen van de gesprekspartners spelen bij de afwegingen over BPO. 

3.4.1  BPO en de discussie over zelfstandige    
      bestuursorganen

In paragraaf 1.4.1 is beschreven dat de positie van de ZBO’s ter discussie staat, vanwege het hybride karakter en de 

twijfel of verzelfstandiging wel tot efficiëntere en effectievere uitvoering van beleid leidt. Ondanks het feit dat in dit 

onderzoek niet is onderzocht wat de meest optimale taakverdeling is binnen de overheid (dus of iets intern of extern 

verzelfstandigd dient te worden), komt uit dit onderzoek naar voren dat de prikkels in een extern verzelfstandigde 

omgeving al meer marktconform zijn dan bij de rijksoverheid zelf. Het binnen de publieke sector op afstand plaatsen 

van processen kan dus efficiënt zijn, maar om meer efficiëntiewinsten te behalen zal verplaatsen naar de private 

sector meer soelaas bieden.

In zowel de diepte- als telefonische interviews was vrijwel iedereen bijzonder kritisch over het rapport van de 

commissie-Kohnstamm. Velen vinden de discussie, die in hun ogen met name is ingegeven over te hoge salarissen 

en te dure huisvesting, een non-issue. Een enkeling voelt wel mee met de hoge salarissen e.d., maar vindt het een 

te algemeen verhaal waarbij alle ZBO’s over een kam worden geschoren. Op de vraag of de hele ZBO-discussie de 

afwegingen rond het uitbesteden van bedrijfsprocessen raken, is het antwoord in bijna 9 op de 10 gevallen ‘nee’ 

(zie tabel 8).
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  In  de to ekomst  meer  u i tb e st eden 

IT 44% 

HRM (P&O) 38% 

Inkoop en logistiek 31% 

Diversen 25% 

Administratie 22% 

Financiële basisprocessen 19% 

Educatie (opleiding en training) 16% 

CRM (Client relation management, klantcontactafhandeling) 16% 

Primair proces 13% 

Management OR en assets 9% 

Crediteuren/debiteuren beheer 6% 
Bron: SEO/Accenture 
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Tabel 8: De ZBO-discussie beïnvloedt de BPO-afweging niet

Bron: SEO/Accenture

3.4.2   BPO en het Programma Andere Overheid

BPO past goed bij de actielijnen 1 en 3 van het PAO actieprogramma (zie paragraaf 1.4.2) en sluit daardoor goed 

aan bij de vernieuwing van de overheid. Daarnaast kan door PAO mogelijk het draagvlak voor het denken over BPO 

vergroot worden. Hierbij zijn twee tegengestelde – door de gesprekspartners geformuleerde – meningen mogelijk:

1. “Door PAO gaan we minder snel uitbesteden, vanwege alle taakstellingen en beperkingen aan de inhuur  

    van allerlei externen. Beperking externe inhuur is geen expliciet onderdeel van POA, maar wel sterk  

    onderwerp van dezelfde minister.”

2. “Ja, PAO gaat over kwaliteit van de dienstverlening. Dit kan door BPO verbeteren, en dan is BPO

    dus nuttig.”

Bijna één derde van de gesprekspartners heeft een mening die valt onder punt 2 en vindt dat PAO een positieve 

invloed heeft om de afweging om BPO toe te passen; 6% valt onder punt 1 en denkt dat die invloed juist negatief is 

(zie tabel 9). Verder is PAO volgens een meerderheid van de gesprekspartners te abstract om de beslissing in- versus 

uitbesteden te beïnvloeden.

Tabel 9: Volgens de meerderheid beïnvloedt PAO de BPO-afweging niet

Bron: SEO/Accenture
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  Geen inv lo ed 

Wel inv lo ed , 
meer  

u i tbe st eden 

Wel inv lo ed , 
mind er  

u i tbe st eden Weet  n i et  

Beïnvloedt PAO discussie BPO-afweging? 56% 31% 6% 6% 

Tabel 8: De ZBO-discussie beïnvloedt de BPO-afweging niet 

  Geen inv lo ed Wel inv lo ed Weet  n i et  

Beïnvloedt ZBO discussie BPO-afweging? 88% 3% 9% 
Bron: SEO/Accenture 
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3.5    Concrete voorbeelden van BPO

In de gesprekken en interviews vroegen we ook naar voorbeelden van BPO. Opvallend is dat deze vraag slechts 

een enkel voorbeeld heeft opgeleverd en dat deze zich eigenlijk allemaal op het randje van BPO en samenwerking 

binnen de overheid bevonden.43 Verder bleek dat de betekenis van BPO niet breed bekend is binnen de Nederlandse 

rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen, en .... onbekend maakt onbemind. Er is met andere woorden dringend 

behoefte aan een tot de verbeelding sprekend praktijkvoorbeeld, want juist omdat er nog geen aansprekende 

voorbeelden zijn, is er op dit moment onvoldoende vertrouwen in BPO. Men is wantrouwend over vermeende 

voordelen en ziet vooral beren op de weg.

In de literatuur zijn wel enige voorbeelden van BPO te vinden. Box 7 geeft een aansprekend voorbeeld van BPO 

binnen de Nederlandse rijksoverheid. 

Box 7: Een voorbeeld van BPO in de Nederlandse rijksoverheid: Postverwerking

De IBO postverwerking (2001) heeft o.m. onderzocht in hoeverre het uitbesteding van postverwerkingstaken 

voordelen oplevert. De hoofdconclusie is dat uitbesteding van deze taken voordelen oplevert als het wordt 

gecombineerd met uitbesteding van andere taken, zoals de repro. Uitbesteding levert geen significante 

kostenvoordelen op, maar vooral voordelen met betrekking tot het gegarandeerd beschikbaar hebben van 

goed gekwalificeerd personeel. Deze conclusie is mede gebaseerd op een case studie van de uitbesteding 

van de postverwerking bij het ministerie van OC&W die door Bureau Doxis is uitgevoerd. Sinds 1996 maakt 

OC&W voor haar 2.000 klanten gebruik van haar, aan Océ uitbesteedde postkamer (post, repro en logistiek).

Besparingspotentieel: Deze uitbesteding heeft geleid tot kostenreducties door een afname in het aantal 

medewerkers. Dit was echter geen grote besparing. Océ staat garant voor 25 medewerkers. Als medewerkers 

ziek zijn of de organisatie verlaten, moeten zij medewerkers uit de eigen organisatie inzetten. Dit 

reservebankprincipe wordt bekostigd door een percentage van de loonsom te reserveren. Post, repro en 

logistiek hadden in 1996 35 medewerkers; in 2001 was dat via natuurlijk verloop en vervroegde uittreding 

teruggebracht tot 25. Hiervan komen 12 van de oorspronkelijke OC&W medewerkers, en zijn 13 medewerkers 

afkomstig van Océ zelf. De besparing is in hoge mate gevoelsmatig en ligt met name op het gebied van de 

verantwoordelijkheid voor personeel.

De werkelijke besparingen zijn gerealiseerd in het reprosegment. Naast de medewerkers is ook het 

machinepark overgegaan in handen van Océ. Nieuwe print- en drukvoorzieningen en moderne inzichten 

maken het goedkoper produceren van mailingen en drukwerk mogelijk. Eveneens is het mogelijk om 

reprotaken binnen Océ uit te zetten in het geval van capaciteitsproblemen. Het complexe drukwerk en de 

grote mailingen worden door Océ uitbesteed.

Voordelen
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43  Een voorbeeld van dergelijke samenwerking op het gebied van lease-auto’s is recent in het
 nieuws geweest (Financieele Dagblad, 10 februari 2005). Binnenkort wordt het grootste contract
 voor lease-auto’s in Nederland aanbesteed. Het gaat om de aanschaf van tienduizend auto’s en
 het onderhoud en beheer voor alle ministeries. Tot op heden besteedde elk ministerie de leaseauto’s
 zelf uit. Men verwacht door het bundelen van de contracten meer voordelen te behalen.
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• Het grote voordeel van de uitbesteding is dat men veel ‘sores’ is kwijtgeraakt. Een meer professionele en  

 hardere benadering van de prestaties en diensten van de postkamer en repro is nu mogelijk geworden. 

• De oud-OC&W’ers worden door Océ regelmatig bijgeschoold. De instroom van nieuwe (Océ) medewerkers  

 geeft ook een kwaliteitsimpuls. Door kennis van efficiënte werkwijzen zijn kosten te besparen.

• Schaalvoordelen leveren vooral bij repro voordelen op.

• Continuïteit van de dienstverlening door vervangingsstructuur.

 Aandachtspunten

• Men heeft niet altijd het gevoel dat de professionalisering is toegenomen. De kennis van de organisatie  

 en haar werkwijzen is grotendeels bewaard gebleven doordat de oud-medewerkers zijn gebleven. Nu deze  

 groep langzaam kleiner wordt, worden commerciële principes ook meer zichtbaar. Sommige klanten hebben  

 hier moeite mee.

• Onder de medewerkers en direct leidinggevenden van OC&W is de overgang naar Océ als een turbulente  

 en stressvolle periode ervaren. Het heeft zeker anderhalf jaar geduurd voordat iedereen zijn draai had   

 gevonden. Ook bleek dat oude gewoonten moeilijk slijten. De oude chef van OC&W is niet langer het   

 aanspreekpunt voor vragen en problemen. De financiële situatie van de oude OC&W-medewerkers werd  

 overigens middels uitkeringen veiliggesteld. 

• Het uitbesteden van post en repro houdt niet in dat men een contract afsluit en er verder geen omkijken  

  meer naar heeft. Men heeft beseft dat contractenbeheer een belangrijke en complexe aangelegenheid is,  

  die nieuwe mensen en nieuwe vaardigheden vereisen. Bij het afsluiten van het contract met Océ heeft men  

  te weinig inzicht gehad in de reikwijdte en complexiteit van de werkzaamheden om alles afdoende af te  

  dekken. 

Bron: IBO Postverwerking (2001)

Behalve de in bovenstaande box genoemde IBO postverwerking staat het uitbesteden van bedrijfsprocessen ook 

centraal in andere interdepartementale werkgroepen (IBO’s). We noemen 2 voorbeelden:

1. De werkgroep IBO Uitbesteding Ondersteunde eenheden Defensie (UOD) heeft in 1999 onderzoek verricht om te  

 bezien of uitbesteding van ondersteunende eenheden van Defensie kan leiden tot efficiëntie,    

 kwaliteitsverbetering en budgettaire voordelen, rekening houdend met de strategische belangen van Defensie.  

 Doel van het onderzoek was daarbij criteria te ontwikkelen voor het uitbesteden en concurrentiestelling van  

 ondersteunende eenheden van Defensie. Op basis van vergelijkend internationaal onderzoek kiest Defensie voor  

 een aanpak “Competitieve Dienst Verlening”(CDV). 

 Enkele voorbeelden van CDV-projecten in het buitenland die in het IBO-UOD rapport worden genoemd zijn:  

 ondersteunende activiteiten op een vliegbasis (uitbesteed, besparing 49%), kalibratie van het HAWK-  

 wapensysteem (intern, besparing 30%), en volledige logistieke bevoorradingsketen tot aan het risicogebied  

 (indien uitbesteed dan een verwachte besparing van 20-30%). 

 Uitbesteding kan volgens het rapport goedkoper zijn door schaalvoordelen, toepassing van best practices, de  

 hogere productiviteit en het beschikbare kapitaal in de particuliere sector. Uitbesteding kan de kennis-input  

 van de industrie met betrekking tot nieuwe technologieën en best practices stimuleren. Daarnaast kan   

 uitbesteding een positief effect hebben op de ontwikkeling van defensiegerelateerde industrie. Kernpunt in  

 de CDV-aanpak is echter dat uitbesteding alleen een oplossing is, als uitbesteden substantieel goedkoper is dan  

 de meest efficiënte organisatie (MEO) binnen Defensie, aldus het rapport.
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2. Het interdepartementaal beleidsonderzoek Competitieve Dienstverlening Facilitaire Salarisbureaus (IBO CDV  

 FSB’s) is in 2001 uitgevoerd in het kader van de IBO-ronde 2000-2001. Het betrof een toepassing van het  

 mede op basis van IBO UOD ontwikkelde handboek CDV. Het handboek CDV beschrijft een aantal stappen, op  

 basis waarvan een beslissing wordt voorbereid om de dienstverlening (in dit geval de salarisverwerking) (a) uit  

 te besteden, (b) via een interne variant verder te ontwikkelen of (c) een competitief traject te laten ingaan,  

 waarbij de markt en het interne onderdeel in onderlinge concurrentie meedingen naar de opdracht.

 Het rapport concludeert dat niet voor alle (onderdelen van) processen uitbesteding aan de markt mogelijk is.  

 Altijd zal departementsspecifieke kennis in huis moeten blijven voor de kaderstelling en de daarmee   

 samenhangende informatieverstrekking en dient er een vertaalslag van de informatie gemaakt te worden  

 naar de departementale financiële verantwoording. De processen hangen onderling samen. Een uitbesteding  

 van de in aanmerking komende processen zal niet in één keer bij alle ministeries kunnen plaatsvinden vanwege  

 de beperkte opnamecapaciteit bij commerciële salarisbedrijven. De markt ontbeert momenteel zowel de kennis  

 voor een dergelijke grote uitbestedingsoperatie van salarisverwerking als het personeel hiervoor en kan deze  

 op korte termijn ook niet werven, aldus het IBO rapport. Indien gekozen zou worden voor uitbesteding,   

 dan kan dit daarom uitsluitend gefaseerd plaatsvinden en alleen door het personeel van de huidige FSB’s bij  

 de salarisverwerking te blijven inzetten. Hoewel uitbesteding in beginsel dus wel mogelijk is, zijn volgens het  

 IBO rapport zowel de markt als de ministeries hier nog niet klaar voor.

 Het rapport lijkt meer te pleiten voor de bundeling van activiteiten op het gebied van salarisadministratie (een  

 soort SSC dus) dan voor de uitbesteding daarvan. Uitbesteding is bij kleinere afdelingen binnen de overheid  

 wel te overwegen vanwege continuïteit en kennisontwikkeling, maar samenwerking van een aantal kleinere  

 departementen biedt meer efficiencyverbeteringen. 

In box 8 worden buitenlandse voorbeelden beschreven die door de OECD zijn verzameld in 1997. Een van deze case 

studies betreft een Nederlands voorbeeld dat we iets uitgebreider bespreken.

Op gemeentelijk niveau is al wat meer ervaring opgedaan met het uitbesteden van bedrijfsprocessen. Dat is ook 

logisch, omdat gemeenten ten opzichte van het rijk meer uitvoerders van beleid zijn dan beleidsmakers. Uitbesteding 

wordt gezien als een van de mogelijkheden om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Uitbesteden gebeurt 

in gemeenten al in een aantal gevallen met afvalophaal, crèches, parkeerbeheer en gemeentelijke vervoersbedrijven. 

Box 9 geeft een beknopt overzicht van enkele ervaringen met uitbesteding op gemeentelijk niveau.44 
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44 Voor meer Nederlandse voorbeelden van BPO op lokaal overheidsniveau en in semi-publieke
 sectoren als de gezondheidszorg, zie: Automatiseringsgids (2000), Dekkers (2001), Heijltjes
 (2004), Trouw (24 februari 2004), Volkskrant (14 oktober 2004), Wassink (2001) en Wesdorp en
 Ellermeijer (2000). Een slechte Haagse ervaring staat beschreven in BinnenlandsBestuur (2001).
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Box 8: Enkele buitenlandse en een Nederlands voorbeeld

Al in 1997 verrichtte de OECD een studie naar het uitbesteden van overheidsdiensten. Op basis van de 

hieronder genoemde 9 cases worden in het rapport best practice guidelines beschreven. 

a) Diensten op het gebied van case management voor werklozen (een onderdeel van de werk- en   

   inkomensketen) in Australië. (Voor meer Australische voorbeelden, zie Graham & Scarborough, 1997.)

b) Schoonmaakdiensten van de gebouwen van het nationale ziekenhuis van Denemarken 

   (het ging om circa 290 fte).

c) Psychiatrische behandelcentra voor kinderen met gedragsproblemen in IJsland.

d) Het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van snelwegen in Mexico.

e) Catering diensten binnen de ministeries in Turkije.

f) Het runnen van de International airport in Indianapolis, USA.

g) IT diensten door de Britse Belastingdienst.

h) Toezichthoudende functies van de ‘Audit Office’ in Nieuw Zeeland (lijkt op de Nederlandse Rekenkamer).

i) Diensten op het gebied van drukwerk en kopiëren door de Belastingdienst in Nederland. In 1986 besloot 

het Nederlandse kabinet dat drukwerk beter door de private sector kon worden gedaan. In 1989 werd 

daarom een uitbestedingstraject van druk- en kopierwerk van de Belastingdienst gestart. Er werd een sociaal 

plan opgesteld dat de Bijzondere Commissie Belastingdienst met de vakbonden besprak. Omdat de interne 

drukwerkdienst van de Belastingdienst geen kostprijs had voor haar eigen diensten (er werd intern namelijk 

ook nooit betaald voor verrichte diensten), moest eerst een kostprijs per gedrukte bladzijde worden bepaald. 

Vervolgens werd deze vergeleken met de prijs die private partijen vroegen. Daarop werd besloten om de 

centrale drukwerkdienst intern te houden, maar de kleinere decentrale diensten allemaal (incl. materieel) 

binnen 2 jaar uit te besteden. Omdat de Bijzondere Commissie voortdurend met alle belanghebbenden 

overlegde, is – volgens het OECD rapport – de uitbesteding uiteindelijk geaccepteerd door de vakbonden en 

het personeel. In 1992 werd een driejarig contract afgesloten met Multicopy en Sdu ReproPartners. Omdat 

de technologische ontwikkelingen van kopieermachines het zelf doen vergemakkelijkten, vielen de effecten 

van uitbesteden enigszins tegen. Een voordeel is wel dat de relatie met de interne centrale dienst ook 

verzakelijkt is.

Op basis van deze cases zijn de volgende guidelines opgesteld die in het rapport in meer detail zijn 

uitgewerkt.

1. Zorg dat het top management betrokken is en moedig aan dat werkprocessen kritisch worden   

   doorgelicht.

2. Richt de outsourcing vooral op aspecten op stafniveau en bedenk van tevoren wat de personele   

   gevolgen zijn.

3. Specificeer de eisen die aan de dienstverlening worden gesteld in termen van resultaten.

4. Monitor de prestaties en streef naar een samenwerkingsverband.

5. Zorg voor vergelijkingsmateriaal voor de offertes en later de prestaties.

6. Vergelijk niet alleen aanbiedingen van externe partijen, maar juist ook van interne diensten.

7. Streef voldoende concurrentie onder aanbieders na.

8. Ontwikkel en onderhoud voldoende vaardigheden om effectief de outsourcingscontracten te kunnen  

   managen.

Bron: OECD, 1997.
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Box 9: Uitbesteden op gemeentelijk niveau komt al wat vaker voor en biedt duidelijke 
kostenvoordelen

Deller et al. (2001) hebben in Wisconsin onderzocht welke diensten gemeenten uitbesteden, wat de motieven 

zijn en wat de gevolgen zijn. De belangrijkste reden om uit te besteden is om op de kosten te besparen, 

bijvoorbeeld om interne bezuinigingen te realiseren of om de belastingen te kunnen verlagen. Met name 

afvalinzameling en -verwerking, wegonderhoud, en gas, water en elektriciteit blijken het best te kunnen 

worden uitbesteed (of zelfs geprivatiseerd), omdat de kwaliteit en kwantiteit hiervan goed te meten zijn en 

er schaalvoordelen te realiseren zijn door met meerdere gemeenten samen te werken. Openbare ordediensten 

en veiligheids- en gezondheidsdiensten worden relatief weinig uitbesteed. 

Ook Gradus en Dijkgraaf (1997) hebben voorbeelden verzameld van uitbestedingen in het buitenland en 

de daarbij optredende verandering van efficiëntie. Bij uitbesteding blijken kostenvoordelen gerealiseerd 

te worden en soms neemt de kwaliteit ook toe. Zo zijn bij uitbesteding van het ophalen van huisvuil in 

Amerikaanse steden efficiëntiewinsten behaald van 7 tot 30 procent, terwijl de efficiëntiewinst in Canada 

zelfs oploopt tot 50 procent. In het Verenigd Koninkrijk verbeterde de efficiëntie van het ophalen van 

huisvuil met 22 procent na uitbesteding aan een particulier bedrijf, terwijl als de eigen dienst na uitbesteding 

zorg bleef dragen voor de huisvuilophaal de efficiëntiewinst 17 procent was. Ook het uitbesteden van 

wasserijen en de catering in de Engelse gezondheidszorg leidde tot efficiëntieverbeteringen. Het uitbesteden 

van het schoonmaken van kantoren en scholen bleek te leiden tot efficiëntiewinsten van 30 tot 50 procent.

Bij bovengenoemde uitbestedingen is ook onderzocht wat gebeurde met de kwaliteit. Soms werd geen 

verandering van kwaliteit geconstateerd, terwijl in andere gevallen de kwaliteit zelfs verbeterde. Een 

voorbeeld van kwaliteitsverbetering na de introductie van meer marktwerking is te vinden in sommige 

Amerikaanse steden waar bij de afvalophaal nieuwer en beter materieel werd ingezet en het rijschema aan 

de behoeften van burgers werd aangepast. Een deel van deze verbeteringen werd gerealiseerd door duidelijke 

afspraken over de kwaliteit te maken.

Bron: Deller et al. (2001), Gradus en Dijkgraaf (1997), SEO (2003a).
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4     Conclusies - Zelf doen of samen met anderen?

Het denken over uitbesteden is de laatste jaren in het bedrijfsleven veranderd. BPO krijgt in dat denken een steeds 

belangrijkere rol (zie tabel 10). In het empirisch onderzoek bekeken we of dat ook het geval is in de Nederlandse 

rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen: ‘Zelf doen of samen met anderen?’. 

In dit hoofdstuk vatten we de voornaamste inzichten samen uit de empirische studie die we in de voorgaande 2 

hoofdstukken beschreven.

Tabel 10: Verschuivingen in het denken over uitbesteden

Bron: gebaseerd op Jurriëns, 2000, p. 43.

Het onderzoek heeft drie centrale vragen beantwoord:

1. Biedt BPO in de ogen van overheidsmanagers voordelen? Het antwoord hierop is ‘ja’ (zie paragraaf 4.1). 

2. Zal de overheidsmanager BPO op grote schaal gaan toepassen (gaat BPO vliegen in de toekomst)?

   Het antwoord hierop is ‘waarschijnlijk niet’ (zie paragraaf 4.2)?

3. Welke implicaties hebben de concepten SSC en BPO op beleidsvorming en beleidsverantwoording? 

   Het antwoord is ‘waarschijnlijk niet al te veel, omdat de ministeriële verantwoordelijkheid in principe prima  

   is af te dekken in een goed BPO-contract’ (zie paragraaf 4.3).

In paragraaf 4.4 geven we de slotconclusie.

4.1    De toegevoegde waarde van BPO

De belangrijkste toegevoegde waarde van BPO zijn de mogelijke kostenvoordelen, het terugkeren naar 

kerncompetenties, een kwaliteitsimpuls en flexibilisering van de procesuitvoering.

Het doel van een uitbestedingstraject is voor beide partijen het behalen van een zakelijk voordeel. Er moet dus sprake 

zijn van een win-win situatie. Door het uitbesteden van processen kan de BPO-uitvoerder vanwege het grotere 

en bredere volume schaal-, vaardigheids- en synergievoordelen behalen die hij vervolgens – uitgaande van een 

voldoende competitieve BPO-markt – doorgeeft aan de uitbestedende overheidsorganisatie. Het feit dat de 

BPO-uitvoerder wel, en de interne dienst geen, BTW in rekening brengt, heeft een verstorende werking in het 

afwegen van deze voordelen en de nadelen van BPO. 

Uitbesteding is vaak echter meer dan een reguliere klant-leverancier-relatie, omdat de twee partijen dichter bij elkaar 
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Van  Naar 
 

Ondersteuningsprocessen  Bedrijfsprocessen 

Denken in kosten  Denken in waarde 

Ontkoppelen van processen  Commerciële ontkoppelen in een netwerk van processen 

Waardepropositie door outsourcing  Waardepropositie door waardecreatie van beide partners 

Metriek: prijs x volume  Metriek: prestatie-indicatoren van het bedrijf 
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staan en de BPO-uitvoerder, als gespecialiseerde leverancier, met zijn klant meedenkt over een optimale uitvoering 

van een proces. Hierdoor kan de uitbestedende organisatie zich meer toeleggen op haar kerntaken; 

de top van de organisatie hoeft zich niet langer bezig te houden met activiteiten die niet veel toegevoegde waarde 

genereren. Door uitbesteding van bedrijfsprocessen is een flexibelere afname van diensten mogelijk, waardoor vaste 

kosten worden omgezet in variabele kosten. Dit past beter bij de huidige werkwijze van de rijksoverheid 

(bijv. meer projectmatig werken).

In het bijlage 3 bekijken we wat volgens de theorie de toegevoegde waarde van BPO voor de rijksoverheid en de 

uitvoeringsinstellingen. De belangrijkste voordelen zijn de lagere kosten bij uitbesteding van processen, de sterkere 

innovatieprikkels bij uitbesteding, en de toegenomen marktwerking door uitbesteding. Deze voordelen moeten 

worden afgewogen tegen de toegenomen transactiekosten die gepaard gaan met het afsluiten van een contract en 

het beheren van het contract (inclusief het controleren van de naleving ervan).

De voordelen van het uitbesteden van processen zijn groter bij uitbesteden aan een marktpartij dan bij uitbesteden 

binnen de publieke sector. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de prikkels in een extern verzelfstandigde omgeving 

al meer marktconform zijn dan bij de rijksoverheid zelf. Het binnen de publieke sector op afstand plaatsen van 

processen (in bijv. een ZBO) kan dus efficiënt zijn, maar om meer efficiëntiewinsten te behalen, zal verplaatsen naar 

de private sector meer soelaas bieden.

4.2    Waarom komt BPO (nog) niet van de grond?

De analyse van de potentiële nadelen geeft aan dat veel overheidsorganisaties op rijksniveaus nog niet klaar zijn om 

bedrijfsprocessen uit te besteden, omdat enerzijds de benodigde cultuuromslag (nog) niet heeft plaatsgevonden binnen 

de organisatie (meer specifiek: de werkvloer daar (nog) niet open voor staat) en anderzijds de werkprocessen nog 

onvoldoende op orde zijn. 

Een ander belangrijk inzicht uit het empirisch onderzoek is dat BPO één van de vele nieuwe concepten is. Men heeft 

weinig affiniteit met de term BPO en het is onbekend (zeker vergeleken met concepten als SSC of PPS). Ook is het 

van belang om het onderscheid tussen BPO ten opzichte van andere vormen outsourcing (met name IT-outsourcing) 

te verduidelijken. Het enthousiasme voor BPO ontbreekt, het heeft geen prioriteit. 

Op basis van de gesprekken concluderen we dat de afwegingen en gedachten over BPO op het topniveau blijven 

hangen in visionair en conceptueel denken; de gedachten landen maar moeizaam binnen de organisatie. 

Iemand moet het BPO-idee immers oppakken en er concreet mee aan de slag gaan. Dat gebeurt echter niet omdat 

degenen die ermee aan de slag zouden moeten gaan, BPO als een bedreiging voor de organisatie (en hun aandeel 

daarin) ervaren (verzet van de werkvloer). De BPO-afweging blijft dus steken op topniveau in bespiegelingen en 

landt niet, en kan daardoor ook niet gaan vliegen. Dit geldt met name bij de rijksoverheid en iets minder bij de 

uitvoeringsorganisaties. Quin (1999, p. 20) ziet dit ook in zijn onderzoek: “Recommendations for BPO are unlikely to 

come from below. In fact, lower- to intermediate-level managers tend to be actively hostile to outsourcing – fearing 

loss of jobs, prestige, or power. As outsourcing moves from cafeteria or mail-room functions to more creative or 

strategic levels, the higher the responsibility for the activity must move. […] outsourcing has to become a top 

management, not operating, issue.” Reedijk en Van Berkel (2001) pleiten met het oog op draagvlak-creatie voor het 
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samenstellen van een groep van medewerkers uit het top- en middenmanagement die BPO actief stimuleren en 

ondersteunen (‘een leidende coalitie’).

Er is daarnaast dringend behoefte aan een tot de verbeelding sprekend praktijkvoorbeeld. Omdat er nog geen 

aansprekende voorbeelden zijn, is er geen vertrouwen. Men is wantrouwend over vermeende voordelen en ziet vooral 

beren op de weg. Aansluiting bij bekende en populaire concepten als SSC of PPS kan de onbekendheidsbarrière 

verlagen, maar zal de toepassingsgraad van BPO niet echt verhogen.

Verder wordt BPO nog niet vaak toegepast, omdat de overheid niet klaar is om bedrijfsprocessen uit te besteden. 

De organisaties op rijksniveau hebben hun zaken doorgaans intern nog niet voldoende op orde en er is eerst een 

cultuuromslag nodig om BPO meer acceptabel te maken (draagvlak creëren zodat men bereid is niet alleen de 

nadelen, maar ook de voordelen te zien). Het empirisch onderzoek geeft aan dat bijna driekwart van de organisaties 

veel of de nodige moeite heeft met het uitbesteden van bedrijfsprocessen.

Dit leidt tot de conclusie dat als men de doelmatigheid van de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen door BPO 

wil verbeteren, er naast kostenoverwegingen bij de vormgeving nadrukkelijk ook aandacht dient te zijn voor de meer 

psychologische aspecten van het uitbesteden van bedrijfsprocessen. 

BPO past nu (nog) niet bij de cultuur binnen overheidsorganisaties. ‘Zelf doen’ is in de meeste gevallen het 

uitgangspunt; de gedachte om (delen van) bedrijfsprocessen uit te besteden, speelt meestal nauwelijks een rol. 

De ambtenaar dekt zich liever in door het zelf te doen of door het door ‘bekenden’ te laten doen. Uit de interviews 

blijkt dat twee-derde van de gesprekspartners verschil ziet tussen uitbesteden aan de markt en uitbesteden binnen 

de overheid. Van deze gesprekspartners besteedt twee-derde liever uit binnen de overheid (vanwege het kleine 

cultuurverschil (men spreekt dezelfde taal) en de mogelijkheid om onderling iets te regelen). Juist in die gevallen is 

een belangrijk voordeel van BPO de bijbehorende verzakelijking in de relatie tussen de gebruiker en uitvoerder van 

de processen. Het nadenken over BPO leidt overigens niet alleen tot verzakelijking van de onderlinge verhoudingen, 

maar ook tot bewustwording van de geleverde en de gewenste prijs-kwaliteit verhouding (bijvoorbeeld door 

het uitvoeren van een nulmeting). Vaak worden de kosten en de kwaliteit van processen juist door uitbesteding 

transparant en kunnen aan bepaalde afdelingen worden toegerekend. 

Kortom, er is binnen de rijksoverheid en de uitvoeringsinstellingen sprake van een bias richting inbesteden, en als 

inbesteden niet kan, neigt de overheidsmanager sterk naar uitbesteding binnen de overheid. Dat is – economisch 

gezien – een omkering van zaken: alleen als de markt het niet goed(koop) kan en publieke belangen niet afdoende 

geborgd kunnen worden, is er een rol voor de overheid om taken zelf uit te voeren (in economische termen: 

overheidstaken ontstaan bij de gratie van marktfalen).45 Het uitgangspunt is dat ‘de markt het moet doen, tenzij...’. 

Om het denken over BPO vanuit dit perspectief vorm te geven, is in hoofdstuk 5 een afwegingskader opgenomen dat 

start bij ongereguleerde marktwerking. Dit kan leiden tot een disciplinering van de afweging. 
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45 Het bestaan van een goed gedefinieerde kerntaak wil echter niet zeggen dat de overheid deze
 taak geheel zelf uit zou moeten voeren. Ook bij kerntaken is er dus wel degelijk ruimte voor het
 uitbesteden van bedrijfsprocessen.
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4.3     Implicaties op beleidsvorming en       
      beleidsverantwoording

Door sommige gesprekspartners wordt ondermijning van de ministeriële verantwoordelijkheid genoemd als reden 

om processen niet uit te besteden. Dit is in feite een gelegenheidsargument, dat de werkelijke redenen om processen 

binnenshuis te houden, maskeert.

Welke implicaties hebben de concepten SSC en BPO op beleidsvorming en beleidsverantwoording? Beantwoording 

van deze vraag hangt of staat met het belang dat iemand aan de risico’s met betrekking tot de ministeriële 

verantwoordelijkheid hecht. Opvallend is dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor de gemiddelde 

gesprekspartner geen grote barrière is bij het uitbesteden van bedrijfsprocessen. Echter, voor sommige 

gesprekspartners speelt het politieke risico van BPO wel een hele zware rol. Ministeriële verantwoordelijkheid speelt 

een veel kleinere rol bij uitvoering in een SSC dan middels BPO. Omdat een SSC in een overheidsomgeving en tegen 

een overheidsachtergrond opereert, is het in de ogen van sommige gesprekspartners vaak eenvoudiger afspraken te 

maken.

De literatuur en de gesprekken samenvattend geldt dat de potentiële ondermijning van de ministeriële 

verantwoordelijkheid, als excuus om processen niet uit te besteden, in feite een gelegenheidsargument is. 

Met goed contractmanagement zijn onzekerheden en risico’s in principe goed af te dekken, maar dat moet de 

betreffende overheidsambtenaar dan wel kunnen en willen.46 

Het ‘willen’ heeft te maken met het feit dat aan de beslissing om wel of geen processen uit te besteden vaak 

andere, meer emotionele overwegingen ten grondslag liggen. Door het uitbesteden van bedrijfsprocessen verliest 

de organisatie de controle (grip) op de uitvoering ervan. Uit angst controle te verliezen wordt soms een uitgebreid 

controlesysteem opgezet. Deze overdreven greep aan de pols maakt BPO onnodig duur en is daardoor een drempel.

Het ‘kunnen’ heeft te maken met de aanwezigheid van de capaciteit om een op maat gesneden contract (en dus 

geen uitgebreid controlesysteem) af te sluiten en dit vervolgens goed te beheren. Binnen de rijksoverheid en de 

uitvoeringsinstelling is deze capaciteit nu onvoldoende aanwezig.
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46 ‘In principe’ omdat niet alle processen/taken voor uitbesteding in aanmerking komen (zie bijlage
 3, paragraaf B3.1). Een taak waarvoor dit geldt, is onderwijs. Onderwijs wordt door de overheid
 aangeboden en verplicht gesteld, omdat er anders minder (goed) onderwijs wordt aangeboden en
 genoten dan maatschappelijk gezien optimaal is.
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4.4     Tot slot

BPO speelt op dit moment geen grote rol bij het inrichten van bedrijfsprocessen binnen de rijksoverheid en 

uitvoeringsinstellingen. Dat komt niet doordat men de toegevoegde waarde van BPO niet onderkent, maar wel 

doordat men BPO nog maar zelden als optie beschouwt bij de inrichting van het werkproces. De meest voor de 

hand liggende processen (bijv: catering, beveiliging, salarisadministratie) zijn door de kerndepartementen en 

uitvoeringsinstellingen (voor een deel) al uitbesteed; het komt er dan op aan om de processen die gevoeliger liggen 

aan een objectieve uit- versus inbestedingsafweging te onderwerpen.

De conclusie is dan ook dat de afwegingen bij het inrichten van werkprocessen meer gedisciplineerd dienen te 

worden. Hierbij kunnen de afwegingskaders in het volgende hoofdstuk een rol spelen. Behalve het explicieter te 

maken van de afwegingen omtrent procesinrichting, is het van belang goed na te gaan wat de meerwaarde is van 

een eventuele voorgenomen uitbesteding. Uitbesteden van een proces houdt in dat eerst helder moet zijn om welke 

taken het gaat en welke doelstellingen de organisatie wil bereiken. 
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5    Afwegingskaders vanuit een conceptuele en    
    praktische invalshoek

“In order to outsource intelligently the firm must know both the benefits and risks of outsourcing and the specific 

determinants of conflict. But to fundamentally understand those risks and benefits, the firm must have a clear 

conceptual framework of the outsourcing decision.”

Vining & Globerman (1999), p. 2

BPO kan toegevoegde waarde bieden voor de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen. Dat blijkt zowel uit de door 

gesprekspartners gepercipieerde voordelen van BPO (paragraaf 2.4) als uit de theoretische analyse (bijlage 3). 

Tegelijkertijd blijkt uit het empirische onderzoek in hoofdstuk 3 dat BPO op korte termijn niet op brede schaal zal 

worden toegepast binnen de rijksoverheid (incl. uitvoeringsinstellingen). Dat komt omdat er allerlei barrières zijn om 

bedrijfsprocessen uit te besteden (paragraaf 3.1 en bijlage 3). Veel van deze barrières zijn gevoelsmatig of politiek 

van aard, hetgeen een rationele afweging in de weg staat.

In dit hoofdstuk geven we op basis van alle in het onderzoek verzamelde informatie een tweetal kaders waarmee de 

afweging in- versus uitbesteden meer gedisciplineerd wordt. Allereerst bekijken we de afweging of het wel nodig 

is dat een bepaalde taak door de overheid wordt uitgevoerd (het conceptuele afwegingskader, paragraaf 5.1). In 

paragraaf 5.2 komen de meer praktische overwegingen aan bod. 

5.1    Conceptueel afwegingskader: ‘Steer, not row’

Het conceptuele afwegingskader faciliteert de keuze tussen private, verzelfstandigde en publieke uitvoering van een 

overheidstaak. De vraag wat een kerntaak (of wat een publiek belang) is, valt buiten dit afwegingskader.47 

Het uitgangspunt is dat de overheid terug wil naar de kerntaken en niet onnodig taken bij zichzelf neerlegt: 

‘Steer, not row’.

Hieronder wordt een viertal vragen gesteld. Beantwoording daarvan geeft aan of uitbesteding wel of geen optie is. 

De economische terminologie in de vragen is uitgelegd in bijlage 3.

47  Zie daarvoor bijv. Teulings et al. (2003)
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Figuur 10: Situering BPO

Bron: SEO/Accenture

1. Gaat het om een publiek belang en/of een kerntaak? Is er met andere woorden sprake van externe effecten,  

 monopolievorming, publieke goederen, informatiescheefheid, onrechtvaardige verdeling of bemoei goederen? 

 •  Nee, dan is privatisering (ongereguleerde marktwerking) de voor de hand liggende optie.

 •  Ja, ga naar vraag 2.

2. Publieke interventie is lonend, maar is hierbij ook permanente interventiebevoegdheid nodig? Permanente  

 interventiebevoegdheid is nodig als de behoefte aan flexibiliteit zeer groot is, om zo heel snel op veranderende  

 omstandigheden te kunnen inspelen. Tegenover deze voordelen van flexibiliteit staat het nadeel van   

 onzekerheid over de mate waarin de overheid zich bindt aan gemaakte afspraken. Dit wordt ook wel   

 reguleringszekerheid genoemd en refereert aan de mate waarin een partij erop kan vertrouwen dat de overheid  

 niet plotseling regels verandert of afspraken niet nakomt. Bij het beantwoorden van de vraag of permanente  

 interventiebevoegdheid nodig is, speelt dus het dilemma van binding versus flexibiliteit.

 •  Nee, dan is gereguleerde marktwerking (privatisering met regulering en wetgeving) de voor de hand  

    liggende optie. De essentiële vraag bij regulering is of via het stellen van regels – direct of indirect – het  

    publieke belang veilig gesteld kan worden.

 •  Ja, dan is zeggenschap aan de orde, ga naar vraag 3.

3. Zeggenschap door de overheid is aan de orde, maar dient deze zeggenschap binnen de publieke sector te  

 worden uitgeoefend? Indien de overheid belang hecht aan zeggenschap in de uitvoering van publieke taken,  

 dan ligt in eerste instantie de weg open naar het uitbesteden van de taak en in tweede instantie naar   

 uitvoering van de taken binnen de muren van de overheid.

 •  Zo nee, dan volstaat het uitoefenen van zeggenschap door zorg te dragen voor het uitbesteden van  

    publieke taken (denk aan BPO, tendering, concessies en vouchers). Dit kan nodig zijn omdat het privaat  

    initiatief tekort schiet bij het verwezenlijken van publieke belangen, zelfs als de overheid via regulering de  

    werking van de markt in goede banen poogt te leiden. Het uitbesteden van een publieke taak aan   

    de private sector is een alternatieve methode om specifieke kennis of specifieke investeringen die de  

    private sector bezit, te benutten. Een dergelijke uitbesteding van publieke taken ligt voor de hand wanneer  

    het taken betreft, waarover de politieke opdrachtgevers consensus bezitten en wanneer men verwacht dat  

    een bedrijfsmatige uitvoering tot aanzienlijke doelmatigheidswinsten leidt (zie verder het praktische  

     afwegingskader, paragraaf 5.2).

 •  Ja, dan is het publiek organiseren van de activiteiten aan de orde (overheidsproductie), ga naar vraag 4.
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4. Overheidsproductie is aan de orde, maar hoe kan die het best worden vormgegeven?

 (a) Een interne publieke organisatie:

   • interne publieke dienst (een directie of een afdeling van een ministerie). Dit is vooral aan de orde   

     als taken complex en heterogeen zijn en als de prijs van het nastreven van eigen doeleinden door   

    verzelfstandigde organisaties hoog is (met name bij beleidsontwikkeling en politieke sturing, kortom bij  

    openbaar bestuur in enge zin);

   • verzelfstandigde overheidsdienst: intern (agentschap) of extern (zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)   

    of rechtspersoon met wettelijke taak (RWT)). De commissie-Sint (1994) noemt drie situaties waarin  

    externe verzelfstandiging zou kunnen worden overwogen: waarborging van een onafhankelijk oordeel  

    (bijv. NMa), betrokkenheid van andere maatschappelijke geledingen (bijv. CWI), of een uitvoerende taak  

    binnen nauwe, welomschreven kaders (bijv. RDW);

 (b) Staatsonderneming of overheidsdeelname in private onderneming (overheids NV; denk aan de NS);

 (c) Publiek private samenwerking.

BPO aan de private sector is alleen dan aan de orde indien men in dit afwegingskader bij vraag 3 komt en daar ‘nee’ 

antwoordt. Uitbesteding binnen de publieke sector is aan de orde indien men in dit afwegingskader bij vraag 4 komt 

en daar voor optie ‘(a)’ kiest.

5.2    Praktisch afwegingskader

Het afwegingskader in de vorige paragraaf is conceptueel van aard, in deze paragraaf kijken we vanuit een meer 

praktisch perspectief naar de keuze om wel of geen bedrijfsprocessen uit te besteden. Het praktische afwegingskader 

omvat 20 vragen. 

Door deze 20 vragen te beantwoorden kan de overheidsmanager die BPO overweegt, achterhalen of zijn organisatie 

‘klaar’ is voor uitbesteden.

Opzet en algemeen

1. Is uitbesteding van het proces in strijd met bestaande of toekomstige (inter)nationale wet- en regelgeving? 

 •  Indien BPO in strijd is met wet- en regelgeving, kan het niet worden toegepast. Soms zal men niet zeker  

    weten of dit het geval is, maar het zekere voor het onzekere willen nemen.

 •  Indien er geen wettelijke restricties zijn, kan de afweging om wel of geen bedrijfsprocessen uit te besteden  

    verder worden gemaakt (ga door naar vraag 2).

2. Is binnen de organisatie bepaald wat de kerntaken zijn en wat daar niet onder valt?

 •  Indien niet is vastgesteld wat wel en niet onder de kerntaken valt, maakt BPO geen goede kans – juist  

    omdat BPO als voordeel heeft dat men zich daardoor meer op de kerntaken kan richten. Stel dus eerst vast  

    wat kernprocessen en wat ondersteunende processen zijn.

 •  Indien al wel is vastgesteld wat onder de kerntaken valt, kan de afweging om wel of geen    

    bedrijfsprocessen uit te besteden verder worden gemaakt (ga door naar vraag 3). 
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3. Valt het proces binnen de kerntaken (of is het onderdeel van het primaire proces)? Voor de afweging of BPO  

 wel of niet mogelijk is, maakt dit overigens niet uit:

 •  Uit de interviews blijkt dat het uitbesteden van processen die direct samen hangen met de kerntaken  

    (en dus vaak tot het primaire proces behoren) in praktijk nog niet aan de orde is binnen de rijksoverheid  

    en uitvoeringsinstellingen. Het uitbesteden van een kerntaak ligt logischerwijs gevoelig. Waar het echter  

    om gaat is dat de eindverantwoordelijkheid voor de kerntaak bij BPO bij de overheid blijft, terwijl de  

    uitvoering daarvan (gedeeltelijk) elders kan worden gedaan. BPO is dus ook mogelijk bij processen die met  

    de kerntaken (het primaire proces) samenhangen (ga door naar vraag 4).

 •  Het uitbesteden van ondersteunende processen (PIOFAH) ligt veel minder gevoelig en is volgens velen goed  

    mogelijk binnen de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen (ga door naar vraag 4).

4. Staat de werkvloer negatief tegenover BPO?

 •  Ja. Indien de weerstand van de werkvloer naar verwachting groot zal zijn, is BPO op zich wel mogelijk,

    maar dient al in een vroeg stadium voldoende aandacht besteed te worden aan de weerstand en het  

     veranderingsproces (ga door naar vraag 5).

 •  Nee (ga door naar vraag 5). 

5. Gaat het om het uitbesteden van nieuw op te zetten of om bestaande processen/taken?

 •  Bij bestaande processen en taken zal het verzet van de werkvloer relatief groot zijn en is de kans op een  

    succesvolle BPO minder groot, onder meer doordat implementatie meer geld en tijd kost

    (ga door naar vraag 6).

 •  Bij nieuwe processen en taken zijn de belangen van de zittende ambtenaren minder groot en zal het verzet  

    van de werkvloer minder groot zijn, waardoor BPO een betere kans maakt (ga door naar vraag 6).

6. Gaat het om structurele of om projectmatige activiteiten?

 •  Bij structurele activiteiten loont het voor de overheid om hier zelf in te investeren en kennis en ervaring  

    op te doen. De kans op lock-in is bij dit soort structurele activiteiten immers groter. Dit zal voor de   

    overheid reden zijn om minder snel voor BPO door een private partij te kiezen, maar het betekent niet dat  

    BPO geen toegevoegde waarde kan bieden (met name als het om niet-kernactiviteiten gaat).   

    Bedrijfsprocessen met een structureel karakter zullen eerder binnen de overheid (aan bijv. een ZBO)  

    worden uitbesteed (ga door naar vraag 7).

 •  Projectmatige activiteiten lenen zich bij uitstek voor een flexibel instrument als BPO. De looptijd van het  

    BPO-contract kan worden afgestemd op de projectduur. Bovendien loont het vaak niet als de overheid veel  

    tijd investeert in een project, terwijl de BPO-uitvoerder deze kennis reeds paraat heeft (ga door naar vraag 7).

7. Heeft de uitbestedende organisatie de zaken intern op orde?

 •  Nee. Het uitbesteden van bedrijfsprocessen wordt dan bemoeilijkt. Zorg eerst dat intern de zaken op orde  

    zijn en gebruik BPO niet als middel om de puinhoop over de schutting te gooien.

 •  Ja. BPO is dan mogelijk (ga door naar vraag 8).
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Aanbesteden

8. Is er voldoende concurrentie tussen organisaties aan wie de processen uitbesteed kunnen worden (wordt met  

 een eventuele uitbesteding geen monopolist gecreëerd)?

 •  Nee. Indien er geen of onvoldoende concurrentie is, is het niet verstandig om een structurele BPO-relatie  

    aan te gaan, omdat de kans op een lock-in te groot is. Uitbesteding van een enkel project tijdelijke BPO)

    kan wel.

 •  Ja, er is voldoende concurrentie. In dat geval is de dienst voldoende generiek van aard, waardoor er de  

    benodigde productiemiddelen weinig specifiek zijn (geen sprake van zgn. departementspecifieke   

    investeringen in kennis en materieel) zodat de opdrachtgever zonder veel moeite kan overstappen op een  

    andere aanbieder. Er kan ook voldoende potentiële concurrentie zijn (er is dan een ‘contestable’ markt) (ga  

    door naar vraag 9). 

9. Valt er voor de uitbestedende organisatie wat te winnen met uitbesteding in termen van kostenreductie en/of  

 kwaliteitsverbetering? Zijn de kosten en kwaliteit van de uit te besteden activiteiten transparant? Eventueel  

 is een nulmeting noodzakelijk (anders kan niet bepaald worden of de externe partij het inderdaad goedkoper/ 

 beter doet). Vaak worden de kostenposten die samenhangen met de uitbestede activiteiten juist door   

 uitbesteding transparant en kunnen aan bepaalde afdelingen worden toegerekend (Heijltjes, 2004).

 •  Nee, de kosten en/of kwaliteit zijn niet transparant. Verricht eerst een nulmeting alvorens een BPO-traject  

    in te gaan.

 •  De kosten en kwaliteit zijn wel bekend in de uitgangssituatie, maar er is geen voordeel (dan is BPO geen  

    voor de hand liggende optie) of het voordeel lekt weg naar de algemene budgetten (dan kan BPO wel  

    degelijk nuttig zijn, maar verdient het aanbeveling om de prikkelstructuur binnen de overheidsorganisatie  

    aan te passen om de BPO door te laten gaan).

 •  Ja, er zijn kwaliteitsvoordelen (door kennisvoorsprong en vaardigheidsvoordelen) en/of er zijn   

    kostenvoordelen door schaalvoordelen of door efficiëntere werkwijze van de uitvoerder die de winstmarge  

    en BTW overtreffen, en deze kostenvoordelen vallen toe aan de afdeling (en leidt het niet tot een   

    bezuiniging in het volgende jaar – er is geen gebrek aan prikkels) (ga door naar vraag 10).

10. Is de kwaliteit van het aanbod van BPO-uitvoerders goed bekend? Welke referenties zijn er van de aanbieders  

 beschikbaar?

 •  Niet bekend, dan eerst de kwaliteit beter achterhalen alvorens tot BPO over te gaan.

 •  Wel bekend (ga door naar vraag 11). 
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Politieke context

11. Is het politieke belang van de uit te besteden activiteit zeer groot (blijkend uit o.a. grote media aandacht en  

 voortdurende kamervragen)?

 •  Nee, het politieke belang en daarmee de ministeriële verantwoordelijkheid speelt geen grote rol

    (ga door naar vraag 13).

 •  Ja, de ministeriële verantwoordelijkheid kan mogelijk in de knel komen. In dat geval is BPO wel mogelijk,  

    maar is extra aandacht nodig voor het afdekken van politieke risico’s in het contract (ga door naar vraag 12).

12. Is er bij de uitvoering van de uitbestede activiteiten sprake van discretionaire bevoegdheden (dat wil zeggen  

 bevoegdheden die ruimte overlaten aan eigen inzicht en beslissingen; er zitten dus subjectieve elementen aan)?

 •  Nee, dan is het politiek risico in feite beperkt (ga door naar vraag 13).

 •  Ja, dan is uitbesteding volgens velen geen goed idee: “De ministeriële verantwoordelijkheid is een serieuze  

    barrière. Daar waar discretionaire bevoegdheden in het geding zijn, is BPO geen goed idee. Zo is   

    het uitbesteden van keuringsactiviteiten van UWV volgens sommige gesprekspartners geen goed idee,  

    omdat die keuring resulteert in een beslissing over wel of geen uitkering en daarmee de discretionaire  

    bevoegdheid raakt. Net als bij vraag 11 geldt ook hier dat politiek risico (of discretionaire ruimte) in  

    principe prima kan worden afgedekt in een goed contract (ga door naar vraag 13).

13. Kan met BPO de toegang tot de dienst in gevaar komen?

 •  Nee, dan is BPO mogelijk (ga door naar vraag 14).

 •  Ja, ook dan is BPO mogelijk, maar niet in elk geval. In bijlage 3 (paragraaf B3.1, vierde punt) blijkt dat de  

    overheidshandelen gericht op het gelijke toegang voor iedereen niet goed mogelijk is als er niet-  

    verifieerbare maar wel bestaande verschillen zijn tussen actoren of situaties (ga door naar vraag 14). 

76

ACC011-05 BRONDOCU CMYK 14-06-2005, 14:4276



77

Uitvoering

14. Is de uitbestede dienst complex van karakter en spelen er allerlei onzekerheden een rol?

 •  Ja. Indien deze onzekerheden niet goed zijn in te calculeren en af te dekken, is BPO geen goed idee. 

 •  Nee. BPO ligt dan het meest voor de hand als het product of de activiteit niet complex is en met weinig  

    onzekerheden gepaard gaat (standaard producten en diensten) (ga door naar vraag 15).

15. Zijn de mogelijkheden en prikkels voor kwaliteitsinnovatie (te) gering binnen de overheid?

 •  Nee. Op zich kan BPO dan om andere redenen nog wel waarde toevoegen aan de bedrijfsprocessen (ga  

    door naar vraag 16).

 •  Ja. Dan kan de toegevoegde waarde van BPO groot zijn, omdat daarmee meer toegang tot kennis en  

    technologie mogelijk is en er meer prikkels bestaan om daar gebruik van te maken (dat laatste geldt sterker  

    indien aan een private partij wordt uitbesteed) (ga door naar vraag 16).

16. Is er binnen de overheidsorganisatie een cultuuromslag naar meer klant- en resultaatgericht werken nodig?

 •  Nee. Op zich kan BPO dan om andere redenen nog wel waarde toevoegen aan de bedrijfsprocessen

    (ga door naar vraag 17).

 •  Ja, dan kan BPO extra toegevoegde waarde leveren omdat door het uitbesteden van bedrijfsprocessen het  

    personeel geprikkeld wordt om zakelijker te werken en te denken (ga door naar vraag 17).

Aansturen

17. Is de dienst duidelijk en afdoende te definiëren (is de output meetbaar en calculeerbaar) en is de dienst uit het  

 bestaande proces af te scheiden en te ontkoppelen?

 •  Nee. Tracht allereerst de output wel meetbaar te maken, eventueel met zachtere maten als   

    klanttevredenheid.

 •  Ja. Dan is het in principe goed mogelijk om de BPO-uitvoerder goed aan te sturen (ga door naar vraag 18).

18. Is er een goed sluitend BPO-contract opgesteld waardoor voldoende zekerheid van levering bestaat? Kan de  

 ministeriele verantwoordelijkheid wel of niet worden afgedekt?

 •  Nee. Zorg dan eerst voor een goed contract (en trek voldoende kennis over contracten aan,

    zie ook vraag 19).

 •  Ja, er zijn voldoende eisen en randvoorwaarden in het contract vastgelegd (ga door naar vraag 19).

19. Is er voldoende capaciteit binnen de overheidsorganisatie om het BPO-contract op te stellen en te managen? 

 •  Nee. Zorg dan eerst voor voldoende en goede aansturingscapaciteit alvorens een BPO-traject in te gaan.  

    Een uitbesteding moet gemanaged worden, ook na de daadwerkelijke uitbesteding.

 •  Ja, er is voldoende kennis en capaciteit op het gebied van contractmanagement (ga door naar vraag 20).

20. Is er gevaar voor corruptie (zie bijlage 3, paragraaf B3.1, vijfde overweging)? 

 •  Ja, dan is BPO geen goed idee.

 •  Nee, dan is BPO aan de orde.
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Bijlage 3: De theorie en BPO

Veel van de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde overwegingen zijn gebaseerd op theoretische inzichten. In deze bijlage 

beschrijven we de theorie over uitbesteding en BPO. We bekijken eerst waarom iets een kerntaak van de overheid is 

(paragraaf B3.1), en bekijken vervolgens hoe BPO bij die kerntaken past. In paragraaf B3.2 bekijken we daartoe hoe 

BPO is gesitueerd in de bestuurskundige en de economische theorie. In de economische theorie kan BPO worden 

gezien als tegenhanger van verticale integratie (paragraaf B3.2.2), en zijn de inzichten uit de transactiekostentheorie 

en de principaal-agent theorie (paragraaf B3.3) waardevol. Paragraaf B3.4 vat de voornaamste inzichten van deze 

bijlage samen. In het conceptuele afwegingskader (paragraaf 5.1 in de hoofdtekst) komen veel van de in deze bijlage 

beschreven theoretische inzichten samen.

B3.1 Wat is een kerntaak van de (rijks)overheid?

“ The implicit rationale for any form of outsourcing strategy is that vertical integration is the organization form not of 

first but of last resort – to be adopted when all else fails. Try markets, try long-term contracts and other hybrid modes, 

and revert to hierarchy only for compelling reasons.”

Vining en Globerman (1999), p. 2.

Kerntaken van de overheid zijn taken als volksgezondheid, veiligheid en onderwijs. Dit zijn kerntaken, omdat het 

om zeer belangrijke zaken gaat die niet of onvoldoende door de markt worden voortgebracht. De markt faalt of 

resulteert in politiek onwenselijke situaties. Zonder hier de hele kerntaken-discussie te willen voeren, beschrijven we 

enkele aanknopingspunten die van belang zijn bij het definiëren van kerntaken van de overheid.

Economisch gezien ontstaan overheidstaken als de markt faalt. De economische theorie noemt vier typen 

marktfalen: (1) ongeprijsde of externe effecten, (2) monopolievorming en marktmacht waardoor concurrentie 

in sterke mate in het geding komt, (3) gebrek aan transparantie of informatiescheefheid tussen producent en 

consument, en (4) publieke goederen. Economen leven echter niet in een sociaal vacuüm en weten dat er ook 

bepaalde politieke (niet-economische) redenen zijn voor overheidsuitvoering van bepaalde taken. Deze hebben 

betrekking op paternalistische motieven, het rechttrekken van een onrechtvaardige (inkomens)verdeling of het 

oplossen van een maatschappelijke onevenwichtigheid. De kerntaken van de overheid zijn – zoals gezegd – direct 

afgeleid uit marktfalen en de politieke motieven. Hieronder lopen we de verschillende ontstaansgronden voor deze 

kerntaken na.

Externe effecten ontstaan als niet alle effecten van de productie en consumptie, die wel effect hebben op 

de productiemogelijkheden en welvaart van anderen, een prijskaartje hebben. Bij negatieve externe effecten 

is de kans groot dat zonder overheidsoptreden te veel geproduceerd wordt. Een kerntaak van de overheid is 

daarom bijvoorbeeld milieu- en natuurbeleid. In het geval van positieve externe effecten wordt er juist te weinig 

geproduceerd. Bij positieve externe effecten is een goed voor een koper minder waard dan voor de samenleving 

als geheel (er zijn spill-over effecten), en wordt er minder van gevraagd (onderwijs) of aangeboden (innovaties) 

dan maatschappelijk wenselijk is. Onderwijs is een kerntaak. Er gaan positieve externe effecten van uit, omdat 

48 Uiteraard zijn er ook private baten voor degene die onderwijs volgen, zoals een verbeterde
 arbeidspositie en een mogelijkheid om zichzelf te ontplooien (intellectuele genoegens).
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een hoog onderwijsniveau ook voordelen oplevert voor andere dan de deelnemende partijen (bijv. doordat een 

hoger opleidingsniveau tot een hoogwaardig arbeidsaanbod en meer economische groei leidt).48 Dit is één van de 

belangrijkste redenen dat de overheid het leeuwendeel van de kosten van het onderwijs draagt en dat de overheid 

het volgen van onderwijs tot en met 16 jaar verplicht heeft gesteld. Zonder dergelijk overheidsingrijpen zou er minder 

onderwijs aangeboden en genoten worden dan maatschappelijk optimaal is. Een andere kerntaak voortkomend 

uit positieve externe effecten is innovatiebeleid. Als de baten van een innovatie naar andere ondernemingen weg 

kunnen lekken, zullen bedrijven minder investeren in innovatie en ontwikkeling dan maatschappelijk gewenst is. 

Een manier om dit probleem aan te pakken is intellectuele eigendomswetgeving (octrooirecht, auteursrecht, etc.) op 

te stellen die innovatoren in staat stelt om de baten van innovatie (gedeeltelijk) te internaliseren. 

Marktmacht bij marktpartijen kan leiden tot ongewenste prijsdiscriminatie of onredelijk hoge prijzen. Dit kan het 

geval zijn bij een natuurlijk monopolie: in dat geval is het efficiënt als maar één bedrijf het goed maakt. 

Om te voorkomen dat het bedrijf de marktpositie misbruikt kan het door de overheid bestuurd worden. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor het reguleren van de netwerkbedrijven in de elektriciteitsector (een kerntaak van DTe en EZ), het 

zorgdragen voor voldoende openbaar vervoer (een kerntaak voor V&W en de Vervoerkamer) en het reguleren van het 

vaste telefoonnet (een kerntaak voor DGTP en OPTA). 

Ten derde kan de overheid een goed leveren, omdat het een publiek goed is. Het uitsluiten van het gebruik van een 

publiek goed is niet mogelijk en extra gebruik kost niets. Consumenten zullen veelal niet bereid zijn om op individuele 

basis voor zo’n goed te betalen. Voorbeelden zijn defensie, de waterhuishouding (dijken), en ‘orde op straat’. Ook 

kan de overheid diensten maken en leveren om welvaart te verdelen of om het gebruik van een goed te stimuleren 

of af te remmen, omdat het gebruik van dit goed goed is (‘merit good’ of bemoei goed). Zo bieden lokale overheden 

verplichte inburgeringcursussen aan en subsidieert de staatssecretaris van Cultuur toneel- en muziek gezelschappen 

en podia. Zonder overheidsingrijpen zal er niet of veel te weinig van geproduceerd worden, terwijl er wel behoefte 

bestaat aan deze goederen. 

Soms is het voor burgers of bedrijven niet goed mogelijk om alle informatie te verzamelen die nodig is om goede 

keuzes te kunnen maken, omdat het te duur is om informatie te verzamelen. In dat geval kan de overheid een rol 

vervullen en de transparantie vergroten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de overheid via de Voedsel en Waren Autoriteit 

de kwaliteit van levensmiddelen in de gaten houdt en via de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) de kentekens op een 

centrale plek bijhoudt zodat een koper van een tweedehands auto de geschiedenis van de auto kan natrekken. 
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Ten vierde worden op de markt sommige groepen buitengesloten van voorzieningen, waardoor hun economische en 

sociale ontwikkeling wordt geremd. De overheid kan vinden dat deze groepen ook toegang moeten hebben tot deze 

diensten en deze diensten daarom zelf aan gaan bieden. Vaak is dit een verkapte vorm van inkomenspolitiek, door 

goederen en diensten tegen een lage prijs of zelfs gratis aan te bieden. Voorbeelden zijn de volksgezondheidszorg en 

het verstrekken van uitkeringen in het geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit en ouderdom.

Uit rechtvaardigheidsmotieven behandelt de overheid gelijke gevallen gelijk. Sommige mensen vrezen dat dit bij 

het uitbesteden van een overheidstaak mogelijk verloren gaat. Bovenberg en Teulings (1999) zijn het niet eens 

met deze angst. Zij pleiten er juist voor om de markt vaker te laten zorgen voor taken die nu door de overheid 

worden gedaan, om zo de gewenste rechtvaardigheid te krijgen. Zoals gezegd zorgt rechtsgelijkheid als motief voor 

het overheidshandelen ervoor dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. De samenleving wordt echter steeds 

ingewikkelder. 

Hierdoor is de arbeidsverdeling verder doorgevoerd en is veel kennis geconcentreerd bij specialisten. 

Omdat specialistische kennis voor een rechter moeilijk te controleren is, speelt deze geen rol in de beoordeling van 

zaken die wel van elkaar verschillen. Met andere woorden, de overheid heeft moeite om rekening te houden met 

niet-verifieerbare maar wel bestaande verschillen. Voor marktpartijen ligt dat anders. Zij zullen meer rekening 

houden met elkaars reputatie. Daarom loont het om rekening te houden met niet-verifieerbare maar wel 

aannemelijke verschillen.

Van geheel andere orde is een vijfde overweging, die niet standaard in de micro-economische motiveringen voor 

overheidsinterventie voorkomt.49 Glaeser (2001) verklaart met de wens om corruptie te voorkomen waarom de 

Amerikaanse lokale overheden eind 19de en begin 20ste eeuw meer taken zijn gaan uitvoeren. Een voorbeeld is een 

overheid die treinrails aanlegt en verhuurt aan een particulier bedrijf dat treinen laat rijden. Het particuliere bedrijf 

heeft een sterke prikkel om de overheidsbeambten om te kopen om zo minder te hoeven betalen om treinen te 

mogen laten rijden. Dit kost de overheid geld, terwijl het de ambtenaar niets kost (zijn salaris wordt toch betaald) 

en wel wat oplevert (steekpenningen). Als de overheid zelf de treinen laat rijden, dan verdwijnt een corruptieprikkel. 

De werknemers bij het overheidsvervoersbedrijf hebben er geen belang bij om winst te maken en daarom hebben 

ze er ook geen belang bij om de rails goedkoper te mogen gebruiken. De kostenbesparing die dit voor de overheid 

oplevert, kan groter zijn dan het verlies aan efficiëntie. Als sprake is van een gerede kans op corruptie is BPO 

minder verstandig, omdat de kans bestaat dat de ambtenaar in kwestie voor uitbesteden kiest niet omdat dat 

maatschappelijk gezien beter is, maar omdat het hemzelf goed uitkomt (vanwege te verwachte steekpenningen of 

het kopen van stemmen (kiezerswinst)).50

Kortom, overheidskerntaken ontstaan daar waar de markt geen of onvoldoende kwaliteit of kwantiteit van 

bepaalde goederen voortbrengt of dat op een voor de politiek onacceptabele manier gebeurt. Dat betekent dat de 

overheid ten aanzien van deze kerntaken de spelregels bepaalt en handhaaft. Het wil echter niet zeggen dat de 

overheid deze taken geheel zelf uit zou moeten voeren. Ook bij kerntaken is er dus wel degelijk ruimte voor het 

uitbesteden van bedrijfsprocessen. Overheidsoptreden kan zelf immers ook maatschappelijk ongewenste effecten 

met zich meebrengen. Men spreekt dan van overheidsfalen. De oorzaak kan zijn een tekort aan informatie, te hoge 

transactiekosten (bijv. handhavingskosten) of een te grote aantasting van de werking van de markt (verlies aan 

efficiëntie). 

50  Hart et al. (1997), pp. 1145-7.
51  Osborne & Gaebler (1992); Peled (2001).
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B3.2 Theoretische situering van BPO

Om de theoretische inzichten over BPO goed in kaart te brengen, is het belangrijk om eerst te kijken welke plaats 

uitbesteden binnen de theorie heeft. In deze paragraaf kijken we naar de situering van BPO in de bestuurskunde 

(paragraaf B3.2.1) en in de economie (paragraaf B3.2.2).

B3.2.1 Uitbesteding in de bestuurskunde

Een stroming binnen de bestuurskunde, waarin uitbesteding en BPO een belangrijke en positieve rol spelen, is de 

uit de Angelsaksische landen komende stroming ‘new public management’.51 Een belangrijk thema in deze theorie is 

de duidelijkere scheiding tussen beleid en uitvoering. Om dat te realiseren wordt de nadruk gelegd op liberalisering, 

vraagsturing, uitbesteding, prestatieafspraken, ontvlechting van advies-, overleg- en onderhandelingscircuits en 

de introductie van onafhankelijk en meervoudig toezicht. Door private partijen maatschappelijke diensten te laten 

aanbieden, onder het toeziend oog van de overheid, neemt uitgaande van de new public management theorie de 

doelmatigheid en de flexibiliteit van overheidsoptreden toe, doordat professionals en instellingen onder de druk 

van toegenomen concurrentie meer vraaggericht werken. Het voordeel van uitbesteden is mede gelegen in het feit 

dat het voor de overheid makkelijker is om contracten te specificeren voor private aanbieders, die immers kunnen 

worden opgezegd, dan om prestatieafspraken te maken met overheidsinterne eenheden, die veel moeilijker kunnen 

worden opgeheven bij achterblijvende prestaties. Gevolg is ook dat er controle nodig is op de ‘verplaatste’ uitvoering. 

Dat hoeft geen overheidstoezicht te zijn, maar kan ook via private of zelfsturende instituties worden gedaan (zoals 

visitaties, tuchtrecht, arbitrage of naming and shaming (het benchmarken van prestaties op basis van kwantitatieve 

indicatoren)).

In het rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’ beschrijft de WRR uitbesteding als onderdeel van een breder 

concept: boedelscheiding. De Raad koppelt deze analyse aan de new public management theorie. “Bij de zoektocht 

naar effectieve vormen van sturing wordt een scheiding van beleid en uitvoering, van doelen en middelen, en van 

kaderstelling en mandatering bepleit zonder dat deze waar nodig afdoende op elkaar betrokken worden.”

De Raad is zeer kritisch over de gewenste boedelscheiding en de bijbehorende uitbesteding van taken, omdat het 

ongewenste gevolg ervan is dat “de verantwoordelijkheid voor de koers en de sturing bij verschillende actoren is 

gelegd, terwijl het gedeelde publieke karakter van de maatschappelijke dienstverlening wordt veronachtzaamd”. 

Het uitbesteden van bedrijfsprocessen kan er dan toe leiden dat het niet langer om de kwaliteit van de 

dienstverlening gaat, maar dat het primair om output, efficiëntie en (angst voor) afrekenen gaat. Volgens de WRR 

verhoogt uitbesteden in dat geval de transactiekosten op een onverantwoorde wijze, omdat veel publiek geld 

en menskracht wordt ingezet voor de perfectionering van het meetsysteem, het toezicht en de controle op de 

uitvoering en de verantwoording over de besteding van de middelen. De nadruk op de toedeling van bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden leidt volgens de WRR dus tot verwaarlozing van de inhoud van beleid. Ook vreest de Raad 

het verlies van inhoudelijke kennis bij beleidsmakers. 

52  Tekst tussen [ ] is toegevoegd door SEO.
53  SEO (2003b) gaat over de overwegingen die een rol spelen bij het kiezen voor uit- of inbesteden van ICT-diensten.
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Kortom, BPO lijkt op basis van de nieuwste inzichten vanuit de bestuurskunde een belangrijke bijdrage te kunnen 

leveren aan een betere en meer efficiënte inrichting van de overheid. Deze inzichten worden in de Nederlandse 

overheid, bij monde van de WRR, echter niet positief ontvangen hetgeen het draagvlak voor BPO vanuit het 

perspectief van de scheiding van beleid en uitvoering niet bevordert.

B3.2.2 Uitbesteding als de tegenhanger van verticale integratie
 
“Essentially outsourcing addresses the issue as to whether a firm should make or buy intermediate inputs; an issue that 

has a long tradition in economics, dating back to the seminal work by Coase (1937) on the boundaries of a firm. Since 

then, a large body of literature has been concerned with analyzing the determinants of this “make-or-buy decision”, 

focusing on the role of incomplete contracts [principal agent theory] and transactions costs 

[transaction cost theory].”52

Görg en Hanley (2004), p. 3.

In de economische theorie staat uitbesteding tussen overheidsproductie aan het ene uiterste en privatisering 

aan het andere uiterste (zie figuur 10 paragraaf 5.1). Van belang is verder dat uitbesteding – en ook BPO – het 

tegenovergestelde is van verticale integratie (dat wil zeggen het binnen een bedrijf of organisatie plaatsen van 

activiteiten uit de bedrijfskolom).53 De transactiekostentheorie54 kiest de efficiëntie van transacties als invalshoek. 

Transacties kunnen plaatsvinden op de markt, maar ook tussen twee productie-eenheden in een verticaal 

geïntegreerde onderneming. Aan de transacties zijn kosten verbonden: marktverkenning, leverancierskeuze, 

contractopstelling ed. bij de markt en planning, uitvoeringstoezicht ed. bij interne productie. De som van de 

productiekosten en transactiekosten bepaalt de efficiëntie van een transactie. Zo concluderen Globerman en Vining 

(1996) na het ontwerpen van een afwegingskader voor het uitbesteden van IT diensten dat: “While contracting out 

can usually reduce production costs, its value depends on whether it can reduce combined transaction costs and 

production costs.” (p. 577).

In het geval van verticale integratie wordt – doordat de marktrelatie wordt vervangen door een hiërarchische relatie 

binnen een bedrijf – de marktwerking verminderd. Bij uitbesteding wordt de marktwerking dus versterkt. Wanneer 

sprake is van verticale integratie van een toeleverancier en een afnemer wordt het marktmechanisme uitgeschakeld. 

Omdat het prijsmechanisme is uitgeschakeld, vindt er geen automatische afstemming plaats van vraag en aanbod. 

Het bepalen van kwaliteit, prijs en hoeveelheid vindt plaats via een hiërarchische relatie. Hieronder vatten we de 

voor- en nadelen van verticale integratie en dus de na- en voordelen van BPO samen. De belangrijkste voordelen van 

verticale integratie (en dus impliciet de nadelen van BPO) die in de literatuur worden genoemd zijn:55

55 Zie bijv.: Coase (1937); Gómez-Ibáez (2003); Grossman & Helpman (2002); 
 Holmstrom & Roberts (1998); Perry (1989).
56 Vining en Globerman (1999), p. 11.
57 Gartner (2005).
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1. Lagere productiekosten in het geval van economies of scope. Combinatie van de productie van verschillende  

 onderdelen van de productieketen kan kostenbesparend zijn wanneer sprake is van synergie. Als er een grote  

 verwevenheid is tussen het uitbestede proces en de rest van het productieproces, is verticale integratie  

 kostenbesparend (en BPO kostenverhogend).

2. Eliminatie van de dubbele marge. Er hoeft na verticale integratie niet twee keer winst te worden   

 gemaakt, en omdat een verenigd eigendom beide kanten van de transactie omspant, wordt een gemeen- 

 schappelijke winstmaximalisering gegarandeerd. In het geval van verticale integratie binnen de overheid (i.c.  

 inbesteding van overheidsdiensten) geldt niet zo zeer een dubbele marge, omdat de overheid zelf geen   

 winststreven heeft. Feit blijft wel dat door uitbesteding een marge moet worden betaald die niet hoeft te  

 worden betaald bij inbesteden. 

3 Lagere transactiekosten (ook wel: coördinatie- en motivatiekosten). Eventuele vereiste aanpassingen kunnen  

 worden gerealiseerd zonder consultatie, aanvulling of revisie van overeenkomsten tussen ondernemingen.

 De hoogte van transactiekosten hangt af van:

     a) de specificiteit van het contract (hoe specifieker, hoe groter het gevaar van hogere kosten). 

     De transactiekosten zijn hoger als de productiemiddelen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren  

     specifieker zijn (bijv. specifiek in de tijd (seizoens-pieken), locatie, kennis). Het gaat dan om “contracts  

     which require either party to employ assets (usually capital assets, but in some circumstances human  

     capital assets) that have little or no alternative use, that is, are ‘sunk’, raise the potential for   

     opportunism.”56 

     Daarom zijn er ook zoveel verschillende gespecialiseerde aanbieders van BPO: “Business process   

     outsourcing (BPO) is not a single market; it comprises hundreds of specialist markets, from payroll to  

    roadtolling systems.”57;

     b) de frequentie (eenmalig contract levert vaak minder contractuele kosten op);

     c)  de complexiteit en onzekerheid (veel onvoorziene elementen leiden tot incomplete contracten; de  

     motivatiekosten zijn hoog als de onvoorziene omstandigheden voor een van beide partijen hoge kosten  

     met zich meebrengen). De transactiekosten zijn hoger naarmate het product of de activiteit complexer  

     is (bijv. door onzekerheden over productiekosten en -proces die optreden voor beide contractpartijen en  

     vanwege mogelijke scheefheid van de beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie over

     die onzekerheid; de mate waarin het resultaat kan worden gemeten (indien de meetbaarheid gering is dan  

     zijn de motivatiekosten hoog om wanprestatie te voorkomen); de samenhang met andere transacties (bij  

     grote samenhang zijn de coördinatiekosten hoger en is het relatief voordelig om verticaal te integreren). 

4. Oplossing voor marktfalen. Verticale integratie kan leiden tot minder marktfalen:

     a) door integratie kan een sterkere speler op een van de schakels ontstaan, waar tot dan toe gebrek

     aan concurrentie was;

     b) door integratie kan informatie-asymmetrie tussen partijen in de kolom afnemen en neemt de 

     transparantie toe.

58 De productiekosten zijn de  kosten van het zelf doen dan wel de directe aanschafkosten van de BPO-dienstverlening. Zie: Vining en Globerman (1999).
59 Andere voorbeelden zijn te vinden in Domberger & Hall (1996); Hensher (1988); Szymanski & Wilkins (1993); Walsh (1991) en in box 9 in paragraaf 3.5.
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5. De risico’s van opportunisme en corruptie (het laten prevaleren van persoonlijke, groeps- of afdelingsspecifieke  

 belangen boven ‘het organisatiebelang’) kunnen in een verticaal geïntegreerde organisatie effectiever worden  

 bestreden dan in twee aparte organisaties (zie ook de vijfde overweging in paragraaf B3.1).

De belangrijkste nadelen van verticale integratie (en dus impliciet de voordelen van BPO) die in de literatuur worden 

genoemd zijn:

1. Lagere productiekosten. Met betrekking tot de productiekosten zijn vaak grote besparingen te behalen   

 door uitbesteding, omdat de minimale efficiënte schaal niet behaald kan worden door de activiteiten binnen  

 de organisatie zelf uit te voeren (economies of scale).58 Bovendien hebben interne afdelingen nogal eens de  

 neiging om zich als monopolisten te gedragen, en dat leidt zoals bekend tot een te lage productie tegen te  

 hoge prijzen. Ten derde kan sprake zijn van schaalnadelen in het management van allerlei verschillende   

 activiteiten (“diseconomies of scope in management of multiple firm activities”). Het loont dan om het bedrijf  

 alleen te richten op de kerncompetenties en de rest af te storen. Ten slotte kunnen de productiekosten bij  

 zelfdoen te hoog zijn doordat er organisatieonderdelen zijn die niet goed aansluiten bij de rest en die een  

 andere aanpak vragen die extra geld kost (“internal production of an input may generate significant   

 organizational negative externalities”). 

 Er is in de literatuur veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat er aanzienlijk – wel 20% tot 30% –   

 bezuinigd kan worden op de productiekosten bij uitbesteding door de overheid aan private partijen. Dat geldt  

 des te meer indien er voldoende concurrentie bestaat tussen BPO-aanbieders. Uit een overzichtstudie van  

 Dilger et al. uit 1997 blijkt uitbesteding bij 66 Amerikaanse steden heeft geleid tot een jaarlijkse   

 kostenbesparing van 16% tot 20% en dat respondenten inschatten dat door de uitbesteding de kwaliteit van  

 de geleverde diensten met 24% tot 27% is toegenomen.59

2. Transactiekosten hoeven niet veel hoger te worden als de uit te voeren activiteiten minder specifiek zijn, met  

 een lage frequentie worden uitbesteed, niet complex en niet onzeker zijn, het goed mogelijk is om het resultaat  

 te meten en er niet veel samenhang is met andere transacties. Wanneer de motivatiekosten in het bedrijf zeer  

 hoog zijn (wat in een publieke omgeving sneller het geval is dan in een private omgeving), is dit een reden voor BPO.

3. Verticale integratie kan leiden tot meer marktfalen als daarmee de concurrentiepositie op een toch al niet erg  

 concurrerende markt wordt verstevigd (voorwaartse verticale integratie om afzet te verhogen en   

 distributiekanalen op te kopen en exclusief voor eigen afzet te houden; achterwaartse verticale integratie  

 om toetredingsbelemmeringen op te werpen en om de kosten van inputs voor concurrenten te verhogen).  

 Met betrekking tot uitbesteding van overheidsdiensten geldt dit argument minder omdat de overheid niet  

 altijd een marktpartij is die concurrentie kan verhogen. Doordat de toeleverancier niet meer concurreert met  

 anderen, zijn er geen prikkels meer voor innovatie en om doelmatigheid te bevorderen.

 De positieve effecten voor de concurrentie zijn groter als de markt waarop de BPO-er zich begeeft betwistbaar  

 (contestable) is. Zo is de markt voor salarisadministratie betwistbaar, omdat veel bedrijven de basale   

 vaardigheden hebben om deze dienstverlening aan te beiden. De IT-markt is veel minder betwistbaar, omdat er  

 nogal wat investeringen in kennis en apparatuur nodig zijn om te kunnen toetreden.

 Wel geldt met name in een overheidsomgeving het door Shleifer (1998) genoemde argument dat door   

 uitbesteding (en privatisering) innovatie wordt bevorderd. Shleifer benadrukt dat de gevolgen van uitbesteding  

 op innovatie veel belangrijker zijn dan meestal wordt aangenomen. Innovatie is de belangrijkste reden waarom  
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 de welvaart in de 20ste eeuw sterk is gestegen. Daarom dient innovatie een belangrijk aspect te zijn in het  

 denken over uitbesteding (en privatisering). Juist de overheid blijkt weinig te innoveren en de stijging van de  

 productiviteit is hier dan ook lager dan in de marktsector. Uitbesteding van bedrijfsprocessen maakt daardoor  

 dat de innovatie kan stijgen, producten beter en goedkoper worden en daardoor beter aansluiten bij wat  

 burgers willen.

Uit de literatuur blijkt dat uitbesteden met name risico’s heeft met betrekking tot het aansturen van de uitvoerende 

organisatie (de mogelijkheden en de kosten daarvan). Dit punt werken we in de volgende paragraaf uit.

B3.3 BPO en het principaal-agent probleem

Uitbesteden is het overdragen van werkzaamheden waarbij de contractuele relatie tussen een dienstverlener (agent) 

en een opdrachtgever (principaal) ontstaat. Door uitbesteding draagt men de eindverantwoordelijkheid weliswaar 

niet over, maar de dagelijkse aansturing en gang van zaken wordt uit handen gegeven. Het overdragen van de 

werkzaamheden geeft de crux van de problematiek weer. 

De principaal-agent theorie kan nuttige inzichten verschaffen met betrekking tot het oplossen van de 

aansturingsproblematiek. Centraal bij deze theorie staat het keuzevraagstuk van de contractuele vormgeving van 

transactierelaties tussen deelnemers aan het economische proces. De theorie heeft als basis twee veronderstellingen.

De eerste veronderstelling is dat er in de relatie tussen de principaal (opdrachtgever) en de agent (opdrachtnemer) 

een belangentegenstelling is, waarbij de agent andere belangen nastreeft dan de principaal voor ogen heeft. 

Globerman en Vining (1996): “Thus, in spite of the fact that outsourcing is often described as a ‘strategic alliance’, 

the parties to the outsourcing contract have potentially conflicting interests.” Box 10 werkt de tegengestelde 

belangen kostenbesparing versus kwaliteitsverlaging uit. 

De tweede veronderstelling is dat de principaal niet bij machte is om de activiteiten en doelen van de activiteiten van 

de agent te achterhalen, omdat de principaal niet over voldoende informatie beschikt. De agent beschikt doorgaans 

over betere informatie dan de principaal. Agenten worden juist ingehuurd, omdat zij over een zekere specialistische 

kennis beschikken. Daarnaast staan diegenen die het werk uitvoeren (de agenten) per definitie dichter bij de 

informatiebron dan de principaal, die erop moet vertrouwen dat de relevante gegevens voldoende waarneembaar 

zijn respectievelijk aan hem worden kenbaar gemaakt. Zo houden BPO-uitvoerders kwaliteitsmetingen en klant-

tevredenheidsonderzoeken, maar zal door de principaal naast deze kwaliteitstoetsing van de agent van tijd tot tijd 

waarschijnlijk ook een eigen meting worden verricht. Uitbesteding zorgt tevens voor het niet langer beschikbaar 

zijn van gegevens die voorheen vanzelfsprekend waren, omdat de commerciële belangen en marktstrategie van de 

opdrachtnemer dat in de weg staan. Ook krijgt men geen inzage in de winstmarges van het opdrachtnemende bedrijf 

(slechts een vaak beperkt gespecificeerde eindrekening). 
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Box B3.1: De afruil tussen kostenbesparing en kwaliteitsverlaging

 Naarmate diensten en producten moeilijker te meten zijn en informatie over kwantiteit en kwaliteit 

moeilijker verifieerbaar zijn, worden de problemen van contracteren groter. Ook is het voor de overheid 

moeilijk om een efficiënte actie te definiëren, omdat er veel meer belangen en afwegingen zijn waarmee 

rekening gehouden moet worden dan in het bedrijfsleven. Vanwege de hoge kosten zijn de meeste 

contracten incompleet, dat wil zeggen dat alle relevante mogelijke toekomstige situaties zijn vastgelegd. 

Volgens de economische theorie van ‘incomplete contracts’ draait een goede uitvoering van de overeenkomst 

dus deels op goed vertrouwen tussen de contractpartijen.

Bij uitbesteden is er dus een uitruil tussen kostenbesparing doordat het private bedrijf efficiënter is, en 

kwaliteitsverlies omdat bedrijven te veel op kosten besparen. Indien sprake is van complete contracten, dan 

zal de uitvoerder een sterkere prikkel hebben om zowel de kwaliteit van de geleverde dienst te verhogen 

als de kosten te verlagen. De prikkels voor de uitvoerder om de kosten te verlagen zijn doorgaans echter 

te sterk, omdat vanwege de in praktijk geldende incompleetheid van het contract, de uitvoerder de niet-

contracteerbare kwaliteitsaspecten veronachtzaamt. BPO ligt meer voor de hand naarmate deze averechtse 

effecten van de (niet-contracteerbare) kostenreducties op de (niet-contracteerbare) kwaliteit niet te groot 

zijn en naarmate de mogelijkheden voor kostenreducties kleiner zijn.

Of de positieve doelmatigheidsprikkel of de negatieve prikkel om op kwaliteit te bezuinigen domineert, zal 

van product tot product verschillen. Uitbesteden is aantrekkelijker als de gevolgen van het bezuinigingen 

op kwaliteit minder ernstige gevolgen hebben voor de gebruikers en als de prikkels tot kostenbesparende 

en kwaliteitsverbeterende innovatie binnen de overheid zwakker zijn. Het meest sprekende voorbeeld is het 

gevangeniswezen. Ondanks de potentiële kostenreducties van tien procent ligt het niet voor de hand om 

deze activiteit uit te besteden, omdat er onvoldoende garanties zijn in te bouwen dat private ondernemers 

extra investeren in personeel en maatschappelijk gewenste methoden van detentie. In de VS is dan ook maar 

drie procent van de gevangenissen in private handen.

Overigens is ook het contract tussen de overheid als werkgever (de politicus, de minister) en de ambtenaar 

als werknemer incompleet, maar de ambtenaar heeft doorgaans met name een prikkel om hoge kwaliteit 

te leveren en niet om de kosten te verlagen. De prikkel om hogere kwaliteit te leveren – dus te innoveren 

– ontbreekt echter veelal binnen de overheid (“a public manager needs to negotiate any innovation with the 

government and might be replaceble; so his incentives to innovate are stunted”, Hart et al., 1997, p. 1144). 

BPO ligt dan meer de hand indien de innovatiecomponent en de kostenreductie belangrijker zijn ten opzichte 

van het handhaven van een bepaald kwaliteitsniveau. 

Bron: gebaseerd op Hart et al. (1997) en López-de-Silanes et al. (1997).
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Het resultaat van deze informatie-assymetrie is dat er ondoelmatigheid optreedt. Agenten kunnen van de 

aanwezigheid van een discretionaire beslissingsruimte gebruik maken door tot op zekere hoogte hun eigen 

doelstellingen te verwezenlijken en niet die van de principaal. Het is voor de principaal immers te kostbaar om alle 

activiteiten van de aan hem ondergeschikten tot in het kleinste detail te bewaken. Aan elke principaal-agent relatie 

zijn kosten verbonden:

 •  Preventiekosten (kosten van het begrenzen van de handelingsruimte van de agent met behulp van regels  

    en voorschriften),

 •  inspectiekosten (kosten om na te gaan of de agent zich aan de regels en voorschriften houdt), en 

 •  consequentiekosten (komen voort uit afwijkingen tussen het door de principaal gewenste en door de agent  

    bewerkstelligde productie). 

Hoe strakker de randvoorwaarden, hoe hoger de preventie- en inspectiekosten, maar hoe lager de 

consequentiekosten (die overigens vaak moeilijk in geld zijn uit te drukken).

De centrale vraag is: hoe kan op basis van enerzijds verschillende doeleinden en anderzijds onvolledige informatie 

opportunistisch gedrag worden tegengehouden? We noemen twee mogelijkheden:

1. Strenge controle op de naleving van contracten: door restrictief hiërarchisch toezicht kan afwijkend gedrag  

 van de agenten worden opgespoord en zo nodig bestraft. Zoals reeds hiervoor opgemerkt zijn hieraan echter  

 kosten verbonden, die de omvang van dergelijke inspanningen beperken. Het is daarom waarschijnlijk een beter  

 idee om positieve prikkels in te bouwen, dus een bonus indien bepaalde kwaliteitsafspraken zijn behaald.  

 Voorwaarde is wel dat de prestaties in voldoende mate waarneembaar en meetbaar zijn. Deze prikkels kunnen  

 ook binnen de uitvoerende organisatie worden doorgevoerd naar de werkvloer. Denk hierbij aan   

 prestatiebeloning maar ook aan versnelde promotiemogelijkheden binnen de organisaties.

2.. Een andere mogelijkheid bestaat daarin de economische belangen van de agenten in zo groot mogelijke mate  

 in overeenstemming te brengen met die van de principaal. Deling van de voordelen en verantwoordelijkheden  

 tussen principalen en agenten is de meest voor de hand liggende mogelijkheid (Alchian en Demsetz, 1972). 

Bij het uitbesteden van bedrijfsprocessen is sprake van een principaal-agent relatie tussen de uitbestedende 

overheidsorganisatie en de uitvoerende organisatie. Een oplossing voor de ondoelmatigheid die dit teweeg brengt is 

het creëren van prikkels en beloningen voor goede uitbestedingsprestaties van organisaties en werknemers 

(zie punt 1 hierboven). Uit paragraaf 2.4.5. en 2.4.8 blijkt dat sleutelfiguren binnen de overheid deze flexibilisering 

van de arbeidsvoorwaarden als een groot voordeel van BPO zien. Een andere mogelijke oplossing is Publiek-Private 

Samenwerking als contractvorm voor BPO (zie punt 2 hierboven). Uit paragraaf 3.2.2 blijkt dat sleutelfiguren binnen 

de Nederlandse overheid echter geen grote verwachtingen van deze mogelijkheid hebben.
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B3.3 Resumerend
 Overheidstaken of kerntaken ontstaan daar waar de markt geen of onvoldoende kwaliteit of kwantiteit van bepaalde 

goederen voorbrengt of dat op een voor de politiek onacceptabele manier gebeurt. Het bestaan van deze kerntaken 

betekent niet dat de overheid de taken geheel zelf uit zou moeten voeren. Kerntaken en BPO sluiten elkaar in principe 

niet uit. De nieuwe bestuurskundige inzichten op basis van de new public management theorie stellen zelfs dat 

de ruimte om BPO toe te passen groter is geworden als de door deze stroming voorgestane splitsing van beleid en 

uitvoering inderdaad wordt doorgevoerd. Vooralsnog lijkt dat in Nederland niet het geval en zal BPO op basis van 

deze bestuurskundige inzichten niet gaan vliegen.

De inzichten die voorvloeien uit de analyse van BPO als tegenhanger van verticale integratie geven aan dat 

uitbesteding grote voordelen, maar ook nadelen kan hebben. Tabel B3.1 vat de voor- en nadelen samen.

Tabel B3.1: Voor- en nadelen van het uitbesteden van bedrijfsprocessen

Bron: gebaseerd op SEO, 2003b.
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 pro BPO =  
ant i  ver t i ca le in t eg rat i e 

ant i  BPO =         
pro v er t i ca le i nt egrat i e 

Productiekosten   

Schaalvoordelen Leverancier grotere schaal 
dan producent 

Leverancier zelfde schaal als 
producent 

Synergievoordelen (NB. kan ook omgekeerd 
werken als er onderdelen zijn die juist niet 
goed passen bij de organisatie: dan synergie-
nadelen) 

Geen Veel 

Diseconomies of scope in management of 
multiple firm activities (voordeel door terug 
naar de kerncompetentie te gaan) 

Veel Geen 

Eliminatie van dubbele marge Lage winstmarges Hoge winstmarges 

Transactiekosten   

De specificiteit Niet specifiek Zeer specifiek 

De frequentie Lage frequentie Hoge frequentie 

De complexiteit en de onzekerheid toekomst Niet complex en niet 
onzeker 

Zeer complex en onzeker 

De mate waarin resultaat kan worden gemeten  Makkelijk Moeilijk 

Samenhang met andere transacties Weinig Veel 

Marktfalen   

Concurrentie toeleveranciers Veel Weinig 

Concurrentie producenten Veel Weinig 

Informatie-assymetrie en onzekerheid levering Klein Groot 

Opportunisme en corruptie Weinig Veel 

Bron: gebaseerd op SEO, 2003b. 
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In praktijk blijft de vraag van de overheid naar BPO-diensten achter bij deze op basis van de theorie verwachte 

voordelen. Dat komt omdat niet alle overwegingen die in praktijk spelen in de (economische) theorie terugkomen. 

Ten eerste betreft dat een wantrouwen ten aanzien van BPO. Private aanbieders zouden onvoldoende in staat 

zijn om de sociale doeleinden en kwaliteit te garanderen die politici wenselijk achten. Dit wantrouwen blijkt 

sterker aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Ook zouden deze partijen minder belang hechten aan het 

uitbesteden van publieke diensten. Ten tweede speelt het gebrek aan aansturingsmogelijkheden en -capacitiet 

binnen de overheid BPO parten (zie principaal-agent theorie). Ten derde noemen López-de-Silanes et al. (1997) een 

argument dat voortkomt uit de belangengroeptheorie: bepaalde groepen zoals de vakbeweging slagen er in om hun 

deelbelangen te stellen boven het algemeen belang. De kostenvoordelen van uitbesteding zijn voor het grote publiek 

(de belastingbetaler) dan slechts beperkt merkbaar. Het is daarom moeilijk te mobiliseren. Naarmate deelbelangen 

dominanter zijn, wordt uitbesteding onwaarschijnlijker. 

Voor belangengroepoverwegingen zijn volgens Dijkgraaf en Gradus (1998) in Nederland, in tegenstelling tot de 

VS, vooralsnog weinig indicaties. Politieke aspecten blijken, volgens hun studie over de uitbesteding van de ophaal 

van huisvuil door gemeenten, daarentegen een factor van betekenis te zijn. De partijen aan de rechterkant van het 

Nederlandse politieke spectrum staan positiever tegenover uitbesteding dan partijen aan de linkerkant. 

Concluderend: de theorie kan ons aanknopingspunten geven voor de afweging tussen in- en uitbesteden, maar de 

afweging wordt voor een belangrijk deel ook door psychologische en politieke aspecten beïnvloed.
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