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Leiderschap bij hybride organisaties
Philip Marcel Karré

Er zijn steeds meer hybride organisaties, die bedrijfsmatige en maatschappelijke
waarden, handelingslogica’s en financieringsstromen met elkaar verenigen. Dat
kan tot synergie leiden en andere vormen van meerwaarde, maar brengt ook risico’s met zich mee en stelt daarom grote eisen aan de leiders van deze organisaties.
In dit hoofdstuk ga ik, op basis van onderzoek bij hybride afvalondernemingen,
nader in op hoe leiders de spanningsvelden binnen hybride organisaties het beste
kunnen hanteren. Ik laat zien, wat in de praktijk wel en niet werkt en schets een
aantal conclusies over wat dat zegt over de rol leiderschap.

7.1

Probleemstelling

Sinds de laatste grote financieel-economische crisis van de jaren tachtig is de overheid zich nadrukkelijker dan voorheen op de markt gaan manifesteren,niet alleen
vanuit een regulerende functie, maar ook door het aanbieden van goederen en
diensten aan burgers en bedrijven. Veel publieke organisaties vertonen inmiddels
commerciële trekken en concurreren met andere marktpartijen. Van publiek ontwikkelen deze organisaties zich naar meer privaat en worden daardoor hybride.
De positie tussen markt en overheid maakt de hybride organisatie niet alleen complex,
maar ook inherent spanningsvol. Zij moet trachten maatschappelijke en bedrijfsmatige waarden en handelingslogica’s met elkaar te combineren, hetgeen onvermijdelijk
tot spanningen leidt. Deze frictie tussen wezensvreemde elementen en het constant
in balans moeten houden van conflicterende doelen en belangen is de essentie van
hybriditeit. Daar komt nog bij dat de spanningen die ontstaan door hybriditeit niet
gemakkelijk kunnen worden opgelost. Een tijdelijke focus op één element is vaak net
zo min een optie, als het helemaal terugdringen van hybriditeit door voorgoed over te
gaan naar een zuivere en dus niet gemengde vorm. Leidinggeven aan een dergelijke
organisatie is dus allesbehalve makkelijk en vraagt veel van haar leiders.

7.2

Vraagstelling

Door het privatiserings- en marktwerkingsbeleid van de afgelopen jaren is
het aantal hybride organisaties toegenomen, maar we weten in feite nog maar
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weinig over de effecten van hun hybriditeit. Dat heeft te maken met twee
veronderstellingen die vaak in het debat gebezigd worden. Ten eerste het idee dat
het bij ‘markt en overheid’ om een dichotomie gaat, een binaire tegenstelling.
Een organisatie kan in deze zienswijze óf publiek en dus van de overheid óf privaat en dus van de markt zijn, maar niet van alle twee tegelijkertijd.
Zo een perspectief vernauwd en vertekend ons begrip van de wereld, waarin
er altijd al uitwisseling bestond tussen overheden en het bedrijfsleven (Dahl &
Lindblom, 1953; Skelcher, 2005). Op een dichotome manier naar hybride organisaties kijken, zet daarnaast gelijk ook de toon van het debat. Hybride organisaties zijn dan snel een afwijking van de norm en een perverse ontwikkeling,
waardoor de discussie met name gaat over hoe hybriditeit in de kiem gesmoord
of teruggedrongen kan worden. De vraag wat hybriditeit in de praktijk daadwerkelijk betekent, wordt op deze manier echter niet beantwoord.
Een tweede veronderstelling, die ook voortkomt uit een dichotoom perspectief, is dat de vermenging van markt en overheid óf positief óf negatief kan uitpakken. Zo staan in het Nederlandse hybridendebat twee kampen tegenover
elkaar: aan de ene kant de voorstanders, die verwachten dat synergie zal ontstaan
door hybriditeit (bijv. Brandsen, Van de Donk & Kenis, 2006; Sociaal-Economische Raad, 2005, 2010; In ’t Veld, 1997; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2004). Aan de andere kant staan de tegenstanders, die corruptie
vrezen en culturele vervuiling (bijv. Ankersmit & Klinkers, 2008; Gradus, 2005;
MDW-werkgroep markt en overheid, 1997; Simon, 2008). De discussie tussen
beide groepen heeft zich met name toegespitst op de vraag welke effecten door
hybriditeit in organisaties te verwachten zouden kunnen zijn. Maar dat beantwoordt niet de vraag welke zich daarvan in de praktijk daadwerkelijk voordoen
en hoe de leiders van hybride organisaties ermee kunnen omgaan.
In dit hoofdstuk bewandel ik een ander pad dan het net geschetste dichotome perspectief, door met name naar de praktijk te kijken en de volgende
onderzoeksvraag te beantwoorden: Wat zijn de spanningsvelden binnen hybride
organisaties en wat doen hun leiders om deze spanningsvelden te hanteren?
Ik doe dat langs de weg van de volgende drie deelvragen:
1. Wat zijn hybride organisaties?
2. Wat zijn kenmerkende spanningsvelden binnen hybride organisaties?
3. Hoe hanteren leiders binnen hybride organisaties deze spanningsvelden?
In de volgende paragraaf beantwoord ik de eerste twee deelvragen door een
definitie te schetsen van hybride organisaties en een overzicht van mogelijke
positieve en negatieve effecten. De derde deelvraag beantwoord ik op basis van
mijn promotieonderzoek naar hybride afvalondernemingen; ik beschrijf eerst
de methode die ik bij dit onderzoek heb gebruikt en schets dan de resultaten
daarvan. Ik sluit af met een discussie van enkele conclusies over leiderschap bij
hybride organisaties.
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7.3

Theorie

Wat zijn hybride organisaties?
Gezien de vele interrelaties en verbanden tussen overheid en markt lijkt het
realistischer om in plaats van een dichotomie van overheid versus markt van
een continuüm te spreken, een model dat ook rekening houdt met het bestaan
van hybride organisatievormen die noch helemaal publiek noch helemaal privaat zijn.
De ideaaltypische overheids- en de ideaaltypische marktorganisatie zijn de polen van
dit continuüm. Als het publieke ideaaltype kunnen we, in navolging van Dahl en
Lindblom (1953), de agency zien (in het Nederlands vaak vertaald als de taakorganisatie). De centrale leider van deze organisatie is haar politieke principaal, die hiërarchisch aanstuurt op basis van centraal opgestelde regels. De agency brengt, vaak in
een monopoliepositie, goederen voort, die vanwege hun publieke karakter (zij zijn
niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend) niet op de markt verhandeld kunnen worden.
Waarden die voor de medewerkers van een taakorganisatie een belangrijke rol spelen, zijn traditie, gehoorzaamheid, discipline, hiërarchie en loyaliteit (Jacobs, 1994).
De enterprise (of marktorganisatie) is het tegendeel van de agency. Zij
verhandelt goederen en diensten op de markt in concurrentie met andere aanbieders en wordt aangestuurd door een manager die een bijna volledige discretionaire ruimte heeft. Voor hem of haar spelen waarden als eerlijkheid (in
de zin van contractuele betrouwbaarheid), efficiency en ondernemingsgeest een
rol. Ook samenwerkingsvermogen speelt een centrale rol, in tegenstelling tot
hun equivalenten bij agencies kunnen de bestuurders van de enterprise anderen
immers niet dwingen om met hen mee te werken.
Een aantal auteurs heeft inmiddels al dimensies benoemd waarop organisaties in
het continuüm tussen de agency en de enterprise geplaatst kunnen worden (bijv.
Algemene Rekenkamer, 2005; Bozeman, 1987; Dahl & Lindblom, 1953; Fottler,
1981; Perry & Rainey, 1988; Van Thiel, 2000; Wamsley & Zald, 1973). Ten eerste
zijn er dimensies die betrekking hebben op structuur en activiteiten van de hybride
organisatie: het gaat dan om de eigendomsverhoudingen (oplopend van volledig
publiek tot volledig privaat), haar rechtsvorm (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk),
haar activiteiten (alleen wettelijke taken tot alleen marktactiviteiten), haar financiering (alleen overheidssubsidies naar alleen private middelen) en de marktomgeving waarin zij opereert (van volledig monopolie tot volledige concurrentie).
Ten tweede zijn er dimensies met betrekking tot de strategie van de organisatie en haar cultuur: hier gaat het om de strategische focus (exclusieve aandacht voor het uitvoeren van een koers uitgezet door de politieke principaal tot
volledige vrijheid een marktgerichte koers te varen) en om de cultuur van de
organisatie (een focus op publieke waarden tot een op private waarden).
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En, tot slot, zijn er nog de dimensies die betrekking hebben op governance
en bestuur van de organisatie: het gaat dan om haar verhouding tot de politieke
principaal (publiek- of privaatrechtelijk vormgegeven), de mate van autonomie
die zij heeft bij het uitvoeren van haar taken (weinig tot veel) en de mate waarin
het management zelf de bedrijfsvoering van de organisatie mag bepalen (weer
weinig tot veel).
Een hybride organisatie laat zich dus nader definiëren als een die op één of meerdere van de geschetste dimensies, gescoord kan worden tussen de twee polen van
de agency en de enterprise. Deze definitie maakt een genuanceerdere benadering
mogelijk dan vanuit een dichotoom perspectief. Zij gaat er immers van uit dat er
ruimte is tussen de twee ideaaltypische polen en een organisatie verschillend kan
scoren op een aantal dimensies. Deze benadering[ komt ook dichter in de buurt
van hoe organisaties zich in de praktijk manifesteren, waarin hybriditeit geen uitzondering, maar misschien zelfs de norm is.
Wat zijn kenmerkende spanningsvelden binnen hybride organisaties?
Naast de vele theorieën over hoe organisaties geplaatst kunnen worden in het
net beschreven continuüm, zijn er ook al enkele beschikbaar over de vermeende
positieve en negatieve gevolgen van hun hybriditeit. Deze werden in het debat
tussen de voor- en tegenstanders van publiek-private vermenging naar voren
gebracht en hebben met name betrekking op de financieel-economische positie
van de hybride organisatie, haar performance, cultuur en governance.
Zo zien de voorstanders als een positief gevolg van hybriditeit dat organisaties hun
omzet en vaak ook hun winst kunnen verhogen door ook actief te worden op de
markt en activiteiten te vervullen voor andere klanten dan alleen de politieke principaal. De tegenstanders waarschuwen echter dat dat enkel mogelijk is omdat hybride
organisatie concurrentievervalsende praktijken toepassen, zoals kruissubsidiëring,
waarbij publieke gelden gebruikt worden om commerciële activiteiten te subsidiëren.
De voorstanders verwachten dat hybriditeit bijdraagt aan een verbetering van
de performance van de organisatie, omdat deze nu, net zoals een enterprise,
meer aandacht heeft voor efficiency en effectiviteit. De tegenstanders vrezen
daarentegen een verslechtering van de performance van de organisatie door
hybriditeit; omdat de hybride organisatie haar commerciële taken wellicht interessanter (want in financiële zin winstgevender) vindt dan haar publieke taken,
zou zij deze laatste kunnen verwaarlozen.
Ook wat de cultuur betreft, verwachten de voorstanders dat met een bedrijfsmatigere opstelling van de organisatie meer aandacht wordt geschonken aan de
klant. De tegenstanders vrezen dat publieke waarden niet in stand gehouden
kunnen worden, als zij vermengd worden met die uit het private domein. De
verschillende waarden zullen botsen, wat tot cultureel verval zal leiden van de
organisatie omdat publieke waarden ondergeschikt raken aan het winstmotief.
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Tot slot hebben voor- en tegenstanders ook diametraal tegenovergestelde
ideeën over wat hybriditeit zou kunnen betekenen voor de governance van een
organisatie. De voorstanders verwachten ook hier mogelijkheden voor professionalisering, door governancearrangementen te introduceren die meer overeenkomen met die in het private domein, bijvoorbeeld door een model waarin het
toezicht uit wordt gevoerd door onafhankelijke raden van commissarissen, en de
politiek inspraakmogelijkheden heeft als aandeelhouder.
De tegenstanders verwachten dat een op de private leest geschoold governancearrangement meer mogelijkheden biedt voor de organisatie om opportunistisch gedrag te vertonen. Als politici als vertegenwoordigers van de burger
te veel op afstand komen te staan van de organisatie, zullen zij hun grip daarop
verliezen, waardoor de organisatie ongestoord haar gang kan gaan met activiteiten die weliswaar in haar eigen belang zijn, maar niet in dat van de burger.
Ook in de geschetste argumenten zien we de dichotome toonzetting van het
Nederlandse hybridendebat terug. Afhankelijk van de zienswijze van de commentator leidt het óf tot het ontstaan van meerwaarde óf tot het opdoemen van grote risico’s. Interessanter dan de vraag tot welke positieve en negatieve gevolgen hybriditeit
zou kunnen leiden, is echter de vraag welke effecten zich in de praktijk voordoen.
Tevens is het opvallend dat de door voor- en tegenstanders voortgebrachte
effecten elkaar niet per se hoeven uit te sluiten. Het is dus waarschijnlijk realistischer ze als verschillende kanten van dezelfde medaille te zien: hybriditeit
zou dus niet óf tot meerwaarde óf tot risico’s kunnen leiden, maar in potentie
tot beide. Hoe het uitpakt is dan niet een zaak van welke zienswijze je aanhoudt,
maar eerder van hoe de leiding van de hybride organisatie invulling geeft aan
haar taak en of er in de besturing van de organisatie voldoende rekening wordt
gehouden met de kansen alsook de gevaren van hybriditeit. Hier ga ik nader op
in, door mijn derde deelvraag te beantwoorden aan de hand van de bevindingen
van een onderzoek bij hybride afvalondernemingen.

7.4

Onderzoeksstrategie

Om te kunnen achterhalen hoe bestuurders omgaan met de door hybriditeit
opgeroepen spanningen, heb ik een meervoudige casestudy (Yin, 1994) uitgevoerd bij hybride organisaties in de Nederlandse afvalsector (Karré, 2011).
Afvalmanagement wordt vaak als een maatschappelijke basisvoorziening
gezien, maar het is ook big business. In de sector zijn zowel een aantal private, meestal grotere, internationaal opererende spelers actief, als een aantal
(meestal wat kleinere) publieke zogenoemde overheidsgedomineerde organisaties. In het verleden speelde de overheid nog een dominante rol in de afvalsector, niet alleen als regulator, maar vooral ook als uitvoerder, maar inmiddels is
het een echte en internationale markt geworden, met veel concurrentie.
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Ik heb bij drie overheidsgedomineerde afvalondernemingen onderzoek mogen
doen en noem deze Tom, Dick en Harry. Tom was een gemeentelijke dienst van
een grote gemeente. Deze dienst verbrandde het afval van een aantal gemeenten
die een convenant getekend hadden, alsook dit private bedrijf afval van een private
afvalinzamelaar. Tom deed dit echter niet uit commerciële overwegingen, maar
omdat dit private bedrijf beschikte over eigen faciliteiten voor opslag van afval kon
Tom flexibel inspelen op fluctuaties in het aanbod van gemeentelijk afval.
Dick was oorspronkelijk opgericht als een gemeenschappelijke regeling van
een aantal middelgrote en kleine gemeenten om bij een afvalverbrander betere
condities te kunnen bedingen voor het verwerken van hun afval. Later is de organisatie gefuseerd met de afvalbedrijven van enkele van deze gemeenten en is de
organisatie ook zelf gestart met het inzamelen van afval.
Harry, tot slot, was de reinigingsdienst van een eilandengebied van de Nederlandse Antillen. Men zamelde afval in en verwerkte het op een eigen stortplaats.
Daarnaast verzorgde men de straatreiniging. Net als Tom had ook deze organisatie al enkele private klanten, het werk dat men voor hen deed, kwam voort uit
de publieke activiteiten van de organisatie. Het werk voor de private klanten was
dan ook geen doel op zich, maar een afgeleide van de publieke hoofdactiviteit.
Tom, Dick en Harry zijn als onderzoeksobjecten gekozen omdat dit een overzicht
mogelijk maakte van hybride organisaties in alle drie sectoren van de afvalmarkt
(inzameling, verwerking en recycling). Bij deze organisaties heb ik voor mijn onderzoek documenten zoals jaarverslagen en jaarplannen bestudeerd, een reeks interviews gevoerd met vooraf vastgestelde sleutelpersonen op (midden)management en
werkvloerniveau (waaronder de leden van het MT, de OR en commissarissen) en was
ik tot slot aanwezig bij een aantal voor het onderzoek relevante bijeenkomsten,zoals
aandeelhoudersvergaderingen (zie Karré, 2011 voor een overzicht van alle bronnen).
Ik heb de in de empirie verzamelde data vervolgens geanalyseerd door ze te
vergelijken met wat in de literatuur al geschreven is over hybride organisaties.
Deze informatie heb ik niet toetsend gebruikt in de vorm van hypotheses, maar
als sensitizing concepts (Blumer, 1954) om ook open te staan voor bevindingen
die zich niet laten herleiden tot eerdere theorieën. Vervolgens heb ik de validiteit
en generaliseerbaarheid van mijn bevindingen getoetst door deze te bespreken
met een groep directeuren van andere afvalondernemingen. In het vervolg van
dit hoofdstuk kijk ik naar mijn bevindingen door de bril van leiderschap.

7.5

Resultaten

Van agencies naar hybride organisaties
Voordat ze hybride werden, waren de drie casusorganisaties min of meer
klassieke agencies, die zich in opdracht van de overheid bezig hielden met
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afvalmanagement. De directeuren hadden nauwelijks autonomie, alle beslissingen moesten door de politiek genomen worden.
Dat Tom, Dick en Harry van agencies veranderden naar hybride organisaties,
is met name te danken aan de ontevredenheid van de directeuren met deze situatie. Zij zagen zichzelf voornamelijk als ondernemers en niet als ambtenaren.
Zij wilden de positie van hun organisaties op de afvalmarkt verstevigen, niet
alleen vanuit de ambitie om er als organisatie beter van te worden, maar voornamelijk vanuit het idee dat dit de publieke dienstverlening ten goede zou komen.
De directeuren waren gefrustreerd door het ambtelijke karakter van hun
bedrijven en met name door het feit dat voor alle beslissingen politieke goedkeuring vereist was (een running joke in een van de organisatie was dat de directeur
niet eens zelf mocht beslissen waar die een postzegel op een brief mocht plakken). Zij vonden dat dit de slagkracht niet ten goede kwam, met name omdat de
politieke principalen (die goed afvalbeleid niet als een vote winner zagen) niet
echt geïnteresseerd bleken te zijn in het reilen en zeilen van de organisatie.
Het heeft de directeuren van Tom, Dick en Harry veel lobbywerk gekost (de politieke principalen waren niet bij voorbaat ervan overtuigd dat een meer bedrijfsmatige koers voordelen zou hebben en waren bang zeggenschap te verliezen), maar
uiteindelijk zijn alle drie de organisaties gehybridiseerd. Dick en Harry zijn beide
verzelfstandigd met een privaatrechtelijke rechtsvorm, daarmee hebben de directeuren nu formeel een grotere verantwoordelijkheid en autonomie dan voorheen.
Beide organisaties kregen raden van commissarissen, waarin naast overheidscommissarissen ook onafhankelijke experts zitting hadden, en de politieke principalen
kregen een nieuwe rol als aandeelhouders van de organisatie en een stem in de
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De verzelfstandiging heeft tevens geleid tot
een nieuw financieringsarrangement: in plaats van met een lump sum, werden de
organisaties nu outputgefinancieerd.
Tom is formeel niet verzelfstandigd, maar de directeur kreeg van de politiek
de mogelijkheid zich in de positie van zogenoemde ‘proactieve dienstverlener’
ondernemend op te stellen en autonomer te ageren, onder andere om de organisatie op een bedrijfsmatige manier aan te sturen. De formele verantwoordelijkheid bleef echter bij een wethouder liggen.
De directeuren van Tom, Dick en Harry konden nu aan de slag met een
ondernemende strategie, gericht op het vergroten van het marktaandeel in de
afvalmarkt door het aantrekken van nieuwe, commerciële klanten.
Tom kon bijvoorbeeld zijn marktaandeel bedrijfsafvalverwerking fors uitbreiden, omdat de directeur de gemeente zo ver had weten te krijgen een nieuwe,
hoogrendementsafvalverbrandingsinstallatie te bouwen, die alleen bestemd was
voor bedrijfsafval. Daarmee werd het verbranden van het afval van commerciële
partijen opeens Toms hoofdactiviteit.
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Ook Harry gebruikte de ruimte voor ondernemerschap die was ontstaan door
de hybridisering voor het aantrekken van meer commerciële klanten. Beide
organisaties werden hierdoor wel afhankelijker van de ontwikkelingen op de
afvalmarkt en moesten concurrentie aangaan met andere aanbieders. Dat gold
ook voor Dick, ook al had de organisatie nog geen commerciële klanten. Men
moest wel de contracten met de gemeentelijke klanten verdienen, door in benchmarks aan te tonen de beste aanbieder te zijn.
Een andere manier om de positie in deze markt te verstevigen, was het
aantrekken van nieuwe medewerkers met een commerciële achtergrond, en te proberen de culturele oriëntatie van de organisatie te veranderen. Deze moest naar de
plannen van de drie directeuren bedrijfsmatiger worden, met als nieuwe kernwaarden efficiëntie, initiatiefrijkheid en ondernemingsgeest. Niet alleen van de nieuwe,
maar ook van de zittende werknemers werd verwacht dat zij, gedreven door deze
nieuwe waarden, harder en langer zouden werken dan voorheen.
Effecten van hybriditeit
De hybriditeit van de organisaties had een aantal positieve gevolgen voor Tom,
Dick en Harry en voor hun publieke dienstverlening. Alle drie de directeuren
zijn erin geslaagd door een bedrijfsmatigere manier van werken en, in het geval
van Tom en Harry het aantrekken van nieuwe, commerciële klanten, zowel de
omzet als de winst van de organisatie te verhogen. Dit kwam, vertelden de directeuren, ook de burger ten goede: ofwel door lage tarieven in het geval van Tom,
ofwel door een dividend dat de organisatie uit kon keren aan haar publieke aandeelhouders in het geval van Dick, ofwel het kunnen stopzetten van subsidies in
het geval van Harry.
Het feit dat zij nu met andere bedrijven moesten concurreren en op hun
output werden afgerekend, heeft als prikkel gefungeerd voor meer efficiency en
effectiviteit, wat vervolgens als meerwaarde werd beschreven voor de publieke
dienstverlening. Ook zijn de uitwassen aangepakt van de oude, ambtelijke cultuur; bijvoorbeeld kwam een einde aan het bestaan van koninkrijkjes van sommige middenmanagers.
Tot slot heeft de hybridisering van Tom, Dick en Harry geleid tot een, in
de ogen van de directeuren, professioneler governancearrangement, dat hen de
mogelijkheid gaf zelfstandig besluiten te nemen, zonder vooraf politieke goedkeuring nodig te hebben ook voor kleinere beslissingen.
Maar de directeuren kregen ook te maken met een aantal spanningen. De eerste
had te maken met de bijzondere positie van de publieke klanten van Tom en
Harry als gebonden gebruikers. In tegenstelling tot de commerciële klanten van
de organisaties (en de publieke klanten van Dick), konden zij er namelijk niet
voor kiezen hun afval door een andere organisatie te laten verwerken. Dit was
met name problematisch, omdat beide organisaties door hun marktactiviteiten

128

l e i d e r s c h a p b i j h y b r i d e o r g a n i s at i e s

meer risico gingen lopen. Dit zou kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor de
gebonden gebruikers. Dit gevaar hadden de directeuren tijdig onderkend en zij
pleitten daarom bij de politiek voor nieuwe dienstverleningscontracten, waarbij
de nu gebonden gebruikers echte klanten met vrije keuze zouden worden. Deze
plannen stuitte echter op politieke weerstand, waardoor de positie van de publieke
klanten uiteindelijk niet is aangepast.
Een tweede spanning betrof het culturele aspect van hybriditeit. Volgens de
directeuren moesten de werknemers leren op een bedrijfsmatigere en ondernemende manier te werken in plaats van op een ambtelijke en hiërarchische
manier. Bij geen van de organisaties ging deze cultuurverandering zonder slag
of stoot. Bij Tom waren de spanningen het grootst: de medewerkers interpreteerden de eis van het management zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden als kritiek op hun eerdere prestaties. Ondanks deze onrust, probeerde
de directeur de cultuurverandering van bovenaf door te drukken, wat het conflict
tussen medewerkers en management alleen maar versterkte.
Dat het ook anders kon en welk effect het leiderschap van een directeur kan
hebben, laat het voorbeeld van Dick zien. Ook hier ontstonden spanningen. Er
was daar zelfs een wilde staking uitgebroken van medewerkers die alle veranderingen niet zagen zitten. Deze problemen werden op een geheel andere manier
aangepakt. Dicks directeur ging uitgebreid en veelvuldig de discussie aan over
de noodzaak voor verandering, door zogenoemde zeepkistbijeenkomsten te
beleggen en met kleine groepen werknemers in discussie te gaan en uit te leggen waarom de cultuurverandering nodig en, naar zijn mening, in hun voordeel
was. Dit heeft ertoe geleid, dat de medewerkers zich serieus genomen voelden
en een actieve rol gingen spelen in het cultuurveranderingsproces.
Een derde spanning betrof de relatie met de politiek. Alle drie organisaties
hadden nu een nieuw besturingsarrangement in de verwachting dat dit de governance zou professionaliseren en zou zorg dragen voor een betere rolverdeling
tussen bedrijf en politiek. De directeur zou meer autonomie krijgen voor de
dagelijkse gang van zaken en de betrokken politici, die in het verleden niet veel
interesse hadden getoond voor de organisatie, een duidelijke en actieve rol als
aandeelhouders. Deze laatste ambitie was ten tijde van mijn onderzoek echter
nog niet uitgekomen. Tom, Dick en Harry hadden nog steeds te maken met
publieke aandeelhouders die weinig of geen interesse toonden voor hun dienstverlening. Dat gaf op het eerste gezicht meer ruimte, maar werd door de directeuren, die graag duidelijke politieke checks & balances hadden gehad, vooral als
belastend ervaren. De strategie van hen om hierin verandering te brengen, was
te lobbyen voor meer aandacht.
Te veel politieke bemoeienis kan ook schadelijk zijn. Dat moest Dick ervaren,
toen de organisatie haar (ver gevorderde) plannen om voor één aandeelhoudende
gemeente ook actief te worden in het infrastructuurmanagement, voorlegde aan
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haar aandeelhouders, nadat de raad van commissarissen er al mee had ingestemd.
Niet alle aandeelhouders waren ervan overtuigd dat dit een goed idee was. Zij hadden er graag op een veel eerder moment al van gehoord en over kunnen beslissen
en niet pas nadat deze deal al helemaal uitonderhandeld was. Dit stelde de directeur van de organisatie voor een probleem. Formeel gezien had hij juist gehandeld,
maar hij had onderschat dat de betrokken politici nog niet vertrouwd waren met
hun nieuwe rol als aandeelhouder. Zij verwachtten nog steeds op dezelfde manier
geïnformeerd te worden zoals gebruikelijk was in hun oude rol als bestuurders van
de organisatie. Het conflict kon alleen gesust worden met een extra vergadering en
veel extra informatie richting de aandeelhouders.
Ook Harry had last van politieke bemoeienis, deze keer via de raad van commissarissen, die voornamelijk bezet was met overheidscommissarissen. Toen
deze besloten een nieuwe plaatsvervangende directeur aan te wijzen, zonder een
sollicitatieprocedure te doorlopen, heeft dit geleid tot een door enkele personeelsleden aangespannen rechtszaak. Dit bracht de directeur van de organisatie
in een lastig pakket. Hij kon officieel zijn raad van commissarissen niet afvallen,
maar hij had ook te maken met ontevreden medewerkers.
Tot slot zou je ook kunnen stellen dat in elk geval Tom en Dick competitievoordelen
hadden vergeleken met hun private concurrenten. Tom had zijn gemeente zo ver
gekregen een nieuwe installatie te bouwen voor de verbranding van bedrijfsafval in
een periode waarin geen commercieel bedrijf een dergelijke investering had gepleegd.
En Dick had door Europese wet- en regelgeving het voordeel dat de aandeelhoudende
gemeenten de contracten voor het inzamelen van hun afval niet moesten aanbesteden. Maar je kunt je afvragen of hier ook sprake is van een onwenselijke situatie.
Dicks directeur deed immers niets anders dan bestaande wetgeving te benutten; in
het geval van Tom zou je kunnen stellen dat het vanuit publiek belang te verdedigen
is dat een gemeente een milieuvriendelijke installatie bouwt, ook als deze vervolgens
gebruikt wordt voor het verbranden van bedrijfsafval. Maar uiteraard keken de private concurrenten van de beide organisatie hier anders tegenaan. Daarmee is ook
gelijk het belangrijkste spanningsveld geschetst waarin je als leider van een hybride
organisatie terecht kunt komen: je kunt het nooit helemaal goed doen, spanningen
zullen altijd blijven bestaan. In de volgende paragraaf ga ik hier nader op in.

7.6

Conclusies en discussie

Door hybriditeit krijgen managers meer autonomie en meer ruimte om leiderschap
te tonen. Dat heeft een rolverandering tot gevolg. In plaats van uitvoerders of beheerders kunnen de directeuren van gehybridiseerde organisaties zich ontwikkelen tot
ondernemers, die in belangrijke mate zelf beslissingen kunnen nemen over de strategische koers van hun organisatie. Zij hebben nu ook de ruimte om de verandering
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van hun organisatie naar een meer marktgerichte benadering te bevestigen en te
bezegelen door bijvoorbeeld te proberen de cultuur van de organisatie blijvend te
veranderen en door nieuwe medewerkers aan te trekken die vooral bedrijfsmatige
en in mindere mate maatschappelijke waarden aanhangen.
Het toegenomen leiderschap van de managers heeft een vermindering tot
gevolg van het leiderschap van de politiek (er kan immers maar een iemand de
baas zijn in het bedrijf). Met het politiek leiderschap bij de drie casusorganisaties was het toch al niet best gesteld (zie het feit dat de belangstelling van politici
voor ‘hun’ afvalbedrijven erg laag was). Na de hybridisering werd de dominantie
van de managers ook formeel bevestigd.
De verandering in leiderschap heeft evenzeer geleid tot een aantal nieuwe
rollen voor de politiek binnen de drie casusorganisaties. In plaats van hiërarchisch bovengeschikt beleidsorgaan (of ‘de baas’), zijn de politieke principalen
bij twee organisaties nu aandeelhouder, een net andere rol. Sommigen van hen
hebben in de raden van commissarissen zitting genomen en zijn nu minder
leiders van de organisaties dan hun toezichthouders en controleurs. Hoe is deze
verschuiving van politieke naar meer managementgericht leiderschap als gevolg
van hybriditeit te duiden binnen de casusorganisaties? Een positieve duiding
zou zijn dat het goed is dat de managers het leiderschapsgat op hebben gevuld
dat de politiek door haar desinteresse heeft laten vallen. Maar er is ook een kritischere duiding mogelijk, waarin het als onwenselijk wordt gezien dat managers
en niet de politiek het voor het zeggen hebben bij in belangrijke mate publieke
organisaties, die niet alleen een belangrijke rol spelen in de publieke dienstverlening, maar ook andere maatschappelijke waarden vertegenwoordigen. Dat
vraagt van de leiders van hybride organisaties dat zij in staat moeten zijn te
anticiperen op mogelijke spanningen en dat zij hun leiderschap steeds opnieuw
moeten kunnen legitimeren, bijvoorbeeld door zorgvuldig omgevingsmanagement, aandacht voor vertrouwensrelaties met alle stakeholders en het continu
zichtbaar maken van de positieve resultaten van hybriditeit.
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