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Bestuurskundige Philip Karré voorziet belangenverstrengeling

‘Alles is hybride’
Half bedrijf, half overheidsinstelling: de hybride organisatie is het allebei. Wat betekent dit
voor de cultuur, de ethiek en de controlemechanismes? Philip Karré doet onderzoek naar
hybride organisaties in de afvalsector.

D

e discussie over hybride organisa
ties is helemaal terug. Sinds het
verschijnsel in de jaren negentig
opdoemde is het aantal overheids
organisaties dat op het snijvlak van
markt en overheid opereert sterk
gestegen. Nadat het thema hybriditeit de afgelopen
jaren weinig politieke aandacht heeft gekregen,
dwingt de kredietcrisis de politiek om er weer in te
duiken. Zo hebben de gedwongen staatsingrepen
in noodlijdende organisaties ook de comeback
ingeluid van het type functionaris dat hoort bij
hybride organisaties: de overheidscommissaris.
Hybriditeit is een complex fenomeen dat per
definitie verwarring veroorzaakt over de identiteit
en de doelstellingen van de organisatie en haar
bestuurders. Waar moeten deze organisaties zich
precies positioneren? Hoe verhouden de publieke en
private taken van deze organisaties zich tot elkaar? En
functioneren hybride organisaties wel naar behoren?
Politicoloog en bestuurskundige Philip Karré
promoveert dit jaar aan de Nederlandse School voor
het Openbaar Bestuur (NSOB) met een onderzoek naar
hybride organisaties. Karré analyseerde drie hybride
organisaties uit het middensegment van de Neder
landse afvalsector. Volgens hem is hybriditeit onver
mijdelijk en biedt het in theorie goede kansen voor de
staat en de markt. In de praktijk blijkt het lastiger dan
verwacht om de juiste balans te vinden.

Voorgeschiedenis
‘Ten tijde van premier Lubbers betraden meer en
meer overheidsinstellingen de private sector, onder
meer om de bezuinigingsoperaties van de overheid
op te vangen,’ vertelt Karré. Begin jaren negentig
ontstonden ook in de afvalsector hybride organi
saties. ‘Meteen volgden de eerste bezwaren. Protest
tegen kruissubsidiëring bijvoorbeeld. Een afvalver
brandingsinstallatie werd gebouwd met publiek
geld, daardoor werd de stap naar de markt gezien als
concurrentievervalsing.’ Er ontstond een debat over
oneigenlijke concurrentie door de overheid. Hybridi
teit zou onder meer de kans op competitievervalsing
en belangenverstrengeling versterken.

Tegenstanders stelden zich ook de vraag of het
politieke primaat niet ondermijnd werd. Als publieke
en private taken zich mengen, zo was de vrees,
betekent dat dan niet dat de publieke zaak verwaar
loosd wordt, omdat het veel attractiever is om op de
markt te opereren? Karré: ‘Er werd een commissie
ingesteld onder leiding van Job Cohen toen hij nog
verbonden was aan de Universiteit Maastricht. De
conclusie was: laat hybride organisaties verbieden.
Verbied de publieke organisaties om de markt op
te gaan. Dat heeft geleid tot een wetsvoorstel dat in
2004 werd ingetrokken.’ In het wetsvoorstel Aanpas
sing van de mededingingswet ter invoering van ge
dragsregels voor de overheid, dat deze maand op de
Kameragenda staat, is onder meer een bepaling voor
strengere regels voor hybriditeit opgenomen.

Tekst Tristan van Rijn
Beeld Rob Jongbloed

‘Hybriditeit biedt goede kansen
voor de staat en de markt’
Destijds was een van de tegenstanders van een
verbod de bestuurskundige Roel in ’t Veld, nu een
van Karré’s begeleiders. In ’t Veld vindt een verbod op
hybride organisaties veel te kort door de bocht. Karré
deelt die mening: ‘Het idee om hybriditeit te verbie
den is enkel gebaseerd op de problematiek waarmee
het te maken heeft. Maar je kunt natuurlijk ook naar
de positieve gevolgen van hybriditeit kijken.’ En een
verbod is volgens hem onhaalbaar. ‘Nederland heeft
altijd hybride organisaties heeft gekend – kijk
naar de publieke omroep, het onderwijs, de zorg.
Alles is hybride.’ Karré hoopt dat hij met zijn onder
zoek het oude debat een stap verder te brengen, ten
gunste van hybriditeit.

Commissarissen
Volgens Karré zijn de waardesystemen van de staat
en de markt van nature met elkaar in conflict. En
dat roept spanningen op. Zo dreigt het gevaar dat
de publieke taak wordt verkwanseld. ‘Veel publieke
managers vinden het spannend marktactiviteiten te
ontplooien zodra ze daar de kans voor krijgen. Dat
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kan leiden tot taakverwaarlozing en het weglekken
van publiek geld,’ zegt Karré. Ook moeten hybride
organisaties voortdurend waken voor het gevaar van
cultureel verval. ‘Zaken als hiërarchie, legitimiteit
en rechtsgelijkheid zijn typisch publieke waar
den, terwijl in een privaat bedrijf winstbejag en
efficiency de boventoon voeren. Dat kan botsen.’
Zo’n culture clash kan volgens Karré zo intens zijn ‘dat
de hele organisatie kan imploderen’.
Een ander knelpunt is de dubbele pet van de
overheidscommissaris. Op nationaal niveau kwam
deze functie tot voor kort nauwelijks voor, maar op
regionaal niveau werd er al veelvuldig gebruik van
gemaakt. Wethouders worden naar voren geschoven
als vertegenwoordiger van een gemeente in de raad van
commissarissen van een hybride organisatie. Door de
kredietcrisis is ook de nationale overheidscommissaris
helemaal terug. Karré noemt de recente aanstelling
van Arthur Docters van Leeuwen bij Aegon. Inmiddels
zijn er talloze commissarissen aangesteld bij banken
en verzekeraars. Volgens Karré is dat een risico. ‘Als
commissaris ben je eraan gehouden het belang van de
organisatie te dienen. Dat wordt problematisch als je
ook de publieke zaak moet dienen.’ Karré noemt deze
ontwikkeling ‘onhandig’, omdat het deur opent voor
loyaliteitsconflicten en belangenverstrengeling.
Van de drie door Karré onderzochte bedrijven in
de afvalsector hadden er twee (een Nederlands en
een Antilliaans bedrijf die hij niet bij de naam wil
noemen) een raad van commissarissen waarin een
politicus zetelde. Karré ried beide gemeenten aan hun
vertegenwoordigers terug te trekken om de suggestie
van belangenverstrengeling te vermijden, maar kreeg
geen gehoor. ‘De politici ontkenden het probleem
en hielden vol dat ze, zodra ze in de raad zaten,
simpelweg hun wethouderspet afnamen.’ Karré
begrijpt niet hoe ze dat kunnen verantwoorden. ‘Een
raad van commissarissen moet absoluut onafhanke
lijk zijn. Bovendien zijn deze wethouders vaak goede
politici, maar hebben ze weinig verstand van het
bedrijfsleven.’ Karré heeft ook weinig fiducie in de rol

‘Overheden laten als opdrachtgever vaak
steken vallen’
van de overheid als opdrachtgever. Die rol noemt hij
‘problematisch’. ‘Overheden staan erom bekend dat
ze als opdrachtgever vaak steken laten vallen.’ Op de
vraag of de overheid medeverantwoordelijk is voor de
recente problemen bij de hybride woningcorporatie
Rochdale, waar de directeur zichzelf jarenlang verrijk
te, reageert Karré ontkennend: ‘Daar is vooral de raad
van commissarissen ernstig tekortgeschoten.’

Regels
De invloed van de overheid in hybride organisaties is
volgens Karré tanende. De staat verliest langzaam de
controle over deze steeds meer door de markt gedomi
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neerde organisaties. Karré: ‘De vraag is of de overheid
altijd overal controle op kan, en vooral ook moet
hebben.’ Volgens hem worden hybride bedrijven
vanaf de overstap naar de markt zo gespeciali
seerd en professioneel dat hun publieke opdracht
gevers ‘te weinig expertise in huis hebben’ om ze
adequaat aan te kunnen sturen. ‘Deze organisaties
hebben geen goed systeem van checks and balances
meer. In de afvalsector wordt gezegd dat gemeenten
steeds minder begrijpen wat die organisaties precies
doen.’ Het gevolg is dat deze organisaties ertoe over
gaan zelf een systeem van toezicht te organiseren.
Het gebrek aan een coherent systeem van toezicht
is ook zichtbaar in de afvalsector, een branche die van
oudsher bekend staat om semicriminele activiteiten. De
suggestie dat een slecht werkend systeem van hybriditeit
crimineel gedrag in de hand werkt, verwerpt Karré. ‘Juist
toen afvalbedrijven nog overheidseigendom waren,
werden de regels nauwelijks nageleefd,’ zegt hij. ‘Bij
sommige organisaties was het bijvoorbeeld gebruikelijk
dat ingezameld koper en ijzer werd doorverkocht door
het personeel.’ Volgens Karré komt er een eind aan dit
soort toestanden ‘zodra deze organisaties privater en
professioneler worden’. Dan worden mensen die de regels
overtreden direct ontslagen.
De onderzoeker stelt dat hybriditeit een organi
satie dwingt voordturend ‘in transitie’ te zijn. ‘Het
spanningsveld blijft altijd bestaan. De strijd tus
sen steeds commerciëler worden en tegelijkertijd
het publieke belang dienen is oneindig.’ En dat
brengt met zich mee is dat je als hybride organi
satie altijd verdacht bent en de schijn tegen hebt.
‘Er zijn risico’s aan hybriditeit verbonden. Dat vergt
een ander soort toezicht en management,’ vindt
Karré. De overheid is ‘nog niet gewend’ aan haar rol
in hybride organisaties. Karré kreeg van bedrijven te
horen dat de publieke aandeelhouder ‘het niet erg in
teressant lijkt te vinden wat er in het bedrijf gebeurt’.
Zo komen zij geregeld niet opdagen bij aandeelhou
dersvergaderingen, wat zorgt voor een serieuze stag
natie van het besluitvormingsproces. Gefrustreerde
directeuren zeiden tegen Karré het te ‘betreuren’ dat
‘het toezichtsysteem op deze manier ondermijnd
wordt’. Volgens Karré zijn sommige politici erg naïef
als het gaat om hybriditeit. ‘Het idee heerst dat het
bij elkaar brengen van twee organisatieculturen altijd
verdeeldheid zaait, dat organisaties alleen floreren
als er één leitkultur is. Sommige politici kijken er nog
steeds naar met een simplistisch, vroeg twintigsteeeuwse beeld. Voor hen is hybriditeit eigenlijk vlees
noch vis.’
Karré ziet juist positieve kanten.‘Het idee dat er
een dichotomie is tussen overheid en markt en dat
hybriditeit vooral schade aanricht, verandert lang
zaam in het besef dat hybriditeit juist kansen biedt.’
Volgens Karré komt dat ook door de crisis. Bezwaren
vanuit het bedrijfsleven tegen overheidsbemoeienis
hoor je veel minder, nu het bedrijfsleven de overheid
nodig heeft. ‘Subsidiëring en staatssteun zijn geen
vieze woorden meer.’ •

