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VOORWOORD 
 
 
Gedurende het onderzoek naar verzelfstandiging van een aantal 
overheidsorganisaties van het Eilandgebied Bonaire, ben ik voortdurend tegen 
interessante nieuwe zaken en gezichtspunten aangelopen. Door voortschrijdend 
inzicht, moet ik soms dingen veranderen en nuanceren. Op een gegeven moment is 
het echter goed dat er een punt achter gezet wordt. Dit moment is nu gekomen. Dit is 
tevens een moment om een aantal mensen te bedanken die gedurende de afgelopen 
jaren een belangrijke rol hebben gespeeld. 
 
In de eerste plaats dank ik mijn afstudeerbegeleider Dr. Gerrit Rooks voor zijn 
begeleiding de afgelopen jaar. Van hem heb ik iets waardevol gekregen, waarmee ik 
in de toekomst mijn voordeel mee kan doen en dat continuiteit in de dingen die je doet 
ongeacht de omstandigheden. Ook ga mijn dank aan mijn tweede begeleider Dr. Uwe 
Matzat. Mijn dank ga ook naar de studieadviseur Dr. Wil Kuijpers, voor zijn 
evenwichtige bijdrage in de discussies die zijn geweest, omtrent het voortgang van dit 
afstudeeropdracht die aan het begin niet even makkelijk is verlopen. Aan het begin 
van deze afstudeeropdracht is naar mijn inzicht de coördinatie van de 
afstudeeropdracht te enthousiast verlopen. Waardoor een belangrijke punt (het 
uitvoeren van de opdracht vanuit Nederland) voor het wel of niet doen van het 
onderzoek over het hoofd is gezien. Verder wil ik een ieder die bij TUe direct of 
indirect bij betrokken zijn geweest bedanken. 
 
Richting Bonaire wil ik de gedeputeerde van financiën de heer Burny El Hage en de 
bedrijfsmanager van Telbo B.V. de heer Edsel Winklaar, bedanken voor hun bijdragen 
in de vorm van informatie en gesprekken. De gesprekken die ik persoonlijk met hun 
hebben gevoerd, heeft mij veel waardering gegeven voor de werk die ze op Bonaire 
aan het doen zijn. Bij het aangaan van de gesprekken met deze bestuurders, had ik 
geen ervaring met dergelijke onderwerpen nog een overzicht van wat dergelijke 
onderzoeken zou kunnen inhouden. Ervaringen en overzicht met dergelijke 
onderzoeken is een pre, bij het succesvol vastleggen in welke vorm je als 
onderzoekers hun kan helpen in hun probleemstelling. Al zijn een aantal toezeggingen 
die zij hebben gedaan niet uitgekomen zijn vanwege de val van de kabinet, heb ik 
waardering voor het werk dat ze daar op Bonaire doen. 
  
Zonder de vele medewerking van de mensen die direct of indirect bij dit onderzoek 
betrokken zijn geweest, zou dit onderzoek niet tot stand zijn gekomen. Hen wil ik 
danken voor hun bijdrage. 
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SAMENVATTING 
 
 
Dit onderzoek gaat over de verzelfstandiging van een aantal overheidsorganisaties van het 
Eilandgebied. Het betreft de overheidsorganisaties elektriciteit en water, telefoon, afval en 
toerisme. De doelstelling van dit onderzoek is het nagaan wat de effecten zijn van 
bepaalde wijze van organiseren van de activiteiten van deze viertal overheidsorganisaties. 
Uiteindelijk zou de overheid van Bonaire zijn voordeel mee kunnen doen, om de prestaties 
van deze organisaties verder te verbeteren.  

Onder verzelfstandiging wordt in de literatuur van ter Bogt [1998] verstaan, het 
veranderen van de organisatiestructuur, met als gevolg dat bepaalde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie, of zelfs buiten de organisatie 
komen te liggen. Volgens de literatuur van J. Weitenberg [1995] kan men bij 
verzelfstandiging de volgende wijze organisatiestructuren onderscheiden:  

- interne verzelfstandiging,  
- pre-externe verzelfstandiging via decentralisatie 
- externe verzelfstandiging voor privatisering 
- privatisering 

 
Uitgaande van deze classificatie kan men op basis van de bevindingen uit dit onderzoek 
stellen dat bij de viertal bovengenoemde overheidsorganisaties, sprake is van het 
overgaan van een interne verzelfstandiging organisatiestructuur naar een externe 
verzelfstandiging organisatiestructuur. 

Een interessante aandachtsgebied bij dit verzelfstandiging onderzoek is de 
kleinschaligheid van het Eilandgebied Bonaire (ca.12.000 inwoners) en de bedrijven (ca 10 
– 75 medewerkers). In een groot land zoals Nederland is de grootschaligheid van het 
land, vaak sprake van meerdere aanbieders op de markt. Met als gevolg dat de bedrijven 
door onderlinge concurrentiedruk gedwongen zijn, om optimaal te presteren om te 
overleven. In het geval van Bonaire blijft door de kleinschaligheid van het eiland de 
onderlinge concurrentie druk uit, omdat er heel vaak niet meerdere aanbieders zijn op de 
markt. Daarnaast vormen de heersende schaarste aan bepaalde disciplines en 
professionals, die niet altijd rendabel nog haalbaar zijn voor de bedrijven om ze in huis te 
hebben een lastige punt. 

Uit het onderzoek naar de vier organisaties is naar voren gekomen dat de vier 
organisaties pre-extern verzelfstandigd zijn en dat verdergaande vorm van 
verzelfstandiging (privatisering) bij afwezigheid van meerdere aanbieders op de markt niet 
wenselijk is conform de neoninstitutionele theorieën. Wel zou meer concurrentie 
gestimuleerd kunnen worden bij bepaalde deelactiviteiten (b.v. service en distributie van 
elektriciteit en water, telefonie) door mogelijkheden te creëren voor meer aanbieders en 
hierdoor deze deelactiviteiten volledig te privatiseren en aan de markt te overlaten. Voor 
wat betreft toerisme valt te melden dat een mindere mate van verzelfstandiging dan 
momenteel het geval is wenselijk is. Echter de concreetheid en mogelijkheden tot 
eenduidigheid van de organisatie is laag, waardoor volgens de theorieën hoogstens 
interne verzelfstandiging tot de optie mogen behoren. 
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1 Inleiding 

Privatisering en verzelfstandiging zijn termen die men tegenwoordig 
regelmatig tegenkomt als het om het bestuur van landen gaat. 
Privatisering kan in zijn algemeenheid omschreven worden als het proces 
waarbij publiek eigendom overgaat in particuliere handen [ter Bogt, 1998]. 
Een dergelijke overgang heeft over het algemeen zowel voorstanders als 
tegenstanders. De voorstanders menen over het algemeen dat 
particulieren, en dat zijn dan meestal ondernemingen, beter aanvoelen wat 
de wensen van burgers zijn dan de overheid. En bovendien zullen diensten 
efficiënter worden verzorgd door de 'tucht van de markt'.  

Verzelfstandiging is vaak een eerste stap in het proces van privatisering. 
Verzelfstandiging is het omvormen van een overheidsbedrijf in een 
privaatrechtelijk bedrijf. Het onderwerp van dit afstudeerverslag  is het 
proces van verzelfstandiging en privatisering van de overheidsorganisaties 
elektriciteit en water, telefoon, afval en toerisme van het Eilandgebied 
Bonaire. In de wetenschappelijke literatuur [ter Bogt, 1998] wordt 
verzelfstandiging gedefinieerd als het veranderen van de 
organisatiestructuur, met als gevolg dat bepaalde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op een lager niveau in de organisatie, of zelfs 
buiten de organisatie komen te liggen. Met bepaalde wijze van 
organisatiestructuur wordt gerefereerd, naar de volgende vier vormen van 
verzelfstandiging zoals genoemd in de literatuur [J. Weitenberg, 1995]:  

• interne verzelfstandiging,  
• pre-externe verzelfstandiging via decentralisatie 
• externe verzelfstandiging voor privatisering 
• privatisering 

  
In de hieronder opgenomen tabel [1], worden de vier vormen van 
verzelfstandiging nader beschreven. Uit deze tabel blijkt dat de vier 
vormen elk een verschillende mate van verzelfstandiging kennen. Echte 
privatisering is de meest 'extreme' vorm van verzelfstandiging. Bij lichtere 
vormen van verzelfstandiging wordt de dienst niet in zijn geheel 
overgeheveld. Zo is het bijvoorbeeld bij interne verzelfstandiging zo dat in 
overheidsdiensten bepaalde elementen van de markt worden 
geïntroduceerd. 
  
 

Mate van 
verzelfstandiging 

Oogmerken Terreinen Juridische vormgeving Financiële 
aansturing 
en controle 

Echte privatisering 
(overhevelen naar 
markt of 
uitbesteding) 

-verkenning publieke sector 
-betere besturing publieke sector 
-versterkte marktwerking 
-de organisatie heeft naast 
tactische en operationele 
autonomie, ook volledige 
strategische autonomie 

(gehele) publieke sector 
(staatsdeelnemingen, 
semi-overheid, 
premiegefinancierde 
sector, uitvoerende 
departementale diensten 
voor zover prestaties 
individualiseerbaar zijn en 
toepassing 

-privaatrechtelijk 
rechtspersoon 
-beheerst door BW 

Geregeld in 
B.W. wat 
betreft 
jaarrekening, 
verslaglegging 
en accountants-
controle 
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prijsmechanisme niet stuit 
op hoge transactiekosten) 

Externe 
verzelfstandiging, in 
anticipatie op echte 
privatisering 

-eerste stap op weg naar bereiken 
van oogmerken van echte 
privatisering 
- organisatie heeft alleen tactische 
en operationele autonomie. Geen 
volledige strategische autonomie 

Idem Idem Idem 

Pre-externe 
verzelfstandiging via 
functionele 
decentralisatie 
 

Herinrichting organisatie van de 
overheid op grond van primair 
bestuurlijke overwegingen door 
creatie van zbo’s die geen 
hiërarchische ondergeschiktheid 
aan minister hebben 

Departementale 
organisatie onderdelen 
met bestuurlijke taken, 
d.w.z. onderdelen waarbij 
sprake is van de 
uitoefening van 
overheidsgezag 

-Geen hiërarchische 
ondergeschiktheid aan 
minister; 
-bevoegdheden per geval 
bij wet te regelen 
-bijvoorkeur 
publiekrechtelijk 
rechtspersoon 

Per geval bij 
wet te regelen 

Interne 
verzelfstandiging via 
agentschappen, 
sluiten van 
managementovereenk
omsten 

Verlening van een zekere mate 
van economische zelfstandigheid 
en ruimte voor integraal 
management aan onderdelen van 
departementale organisaties, met 
behoud van volledige ministeriële 
politieke en juridische 
verantwoordelijkheid 

Onderdelen van de 
departementale 
organisatie waar wijziging 
van de ministeriele 
verantwoordelijkheid 
onwenselijk is. 

-Extern blijft 
verantwoordelijkheidsverd
eling ongewijzigd 
-door minister te herroepen 
afspraken over interne 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
-geen zelfstandige 
rechtspersoonlijkheid 

 

TABEL 1: Mate van verzelfstandiging [J. Weitenberg, 1995, blz35] 
 
 
Dit afstudeerverslag gaat specifiek over verzelfstandiging en privatisering 
in Bonaire. In Bonaire zijn door het eilandbestuur in de loop van afgelopen 
jaren enkele bestuursveranderingen ingezet met als achterliggend doel om 
de prestaties van enkele overheidsorganisaties te verbeteren. 

Voor 01 augustus 2000 vielen deze bedrijven onder de Bonaire Holding 
Maatschappij N.V. Door discussies die zijn ontstaan over de functionering 
van deze maatschappij is door het Bestuurscollege van het eilandgebied 
Bonaire besloten om deze maatschappij onder een nieuwe vennootschap te 
brengen genaamd Bonaire Management Group N.V. (BMG). De vennoot 
BMG is in het jaar 2000 door de Bestuurscollege van Eilandgebied Bonaire 
opgericht en hieronder vallen de volgende vier organisaties: 

• Water Energie Bedrijf N.V. (WEB)  
• Telefonia Boneriano N.V. (TELBO) 
• Selikor Bonaire N.V. (SELIBON) 
• Tourism Coorporation Bonaire N.V. (TCB) 

 
Deze veranderingen in Bonaire impliceren dat in Bonaire dus een proces 
van verzelfstandiging op gang gekomen is. Als men de verzelfstandiging op 
het eilandgebied Bonaire vergelijkt met Nederland, dan vormt de 
kleinschaligheid van het Eilandgebied Bonaire (ca.12.000 inwoners) en de 
bedrijven (ca 10 – 75 medewerkers) een belangrijke factor. In een groot 
land zoals Nederland is de grootschaligheid van het land, vaak sprake van 
meerdere aanbieders op de markt. Met als gevolg dat de bedrijven door 
onderlinge concurrentiedruk gedwongen zijn, om optimaal te presteren om 
te overleven. In het geval van Bonaire blijft door de kleinschaligheid van 
het eiland de onderlinge concurrentie druk uit, omdat er heel vaak niet 
meerdere aanbieders zijn op de markt. Daarnaast vormen de heersende 
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schaarste aan bepaalde disciplines en professionals, die niet altijd rendabel 
nog haalbaar zijn voor de bedrijven om ze in huis te hebben een lastige 
punt. 
 
Het proces van verzelfstandiging en privatisering in Bonaire is vanwege de 
bijzondere kenmerken van dit eiland zeer interessant om te bestuderen. 
Het doel in dit onderzoek is na te gaan hoe dat proces voltrokken is, hoe 
de organisatie van de dienstverlening er uiteindelijk is uit te komen zien en 
waarom deze specifieke organisatievorm gekozen is. Uit deze doelen volgt 
de volgende onderzoeksvraag: 
  
Hoe en waarom is verzelfstandiging van de vier (overheid)organisaties van 
het Eilandgebied Bonaire bestuurlijk vormgegeven? 
 
 
Volgens economische neoninstitutionele theorieën hebben een aantal 
interne/externe micro economische effecten invloed op de vorm van 
verzelfstandiging. Bij de interne effecten gaat het om invloeden binnen de 
organisaties zelf. Terwijl bij externe effecten gaat het om invloeden van 
buitenaf (van bv de overheid) op de organisaties. Zie figuur 1 voor een 
schematische weergave. Uiteindelijk kan deze gevolgen leiden tot een 
verhoging of verlaging van de bedrijfsprestatie. Welke uiteindelijk de 
economische effecten van de bedrijven bepaald.  
 
 

 
FIGUUR 1: Economische effecten en verzelfstandiging 

 
 
Bij prestatieprikkels gaat het om de mate van wenselijk, om op een 
bepaalde manier te handelen ofwel dan een bepaalde beslissing te nemen. 
In geval de prestatieprikkels binnen de overheidsorganisatie van Bonaire 
gestimuleerd wordt, is de verwachting dat de wens om verder te 
verzelfstandigen toenemen [Künneke, 1993]. 
 
Onder eenduidigheid van een doelstelling wordt verstaan, de mate waarin 
een doelstelling niet voor meerdere manieren interpreteerbaar is. Bij 

Type verzelfstandiging 

Interne 
verzelfstandiging 

Pre-externe 
verzelfstandiging 

Externe 
verzelfstandiging 

Privatisering 

Externe effecten: 
-aantal aanbieders op de markt 
-gevaar voor overheidsmachtspositie 

Interne effecten: 
-aanwezigheid van prestatieprikkels 
-eenduidigheid van doelstelling 
-meetbaarheid van productie 
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eenduidige doelstellingen, bevoegdheden van management en 
resultaatafhankelijke inkomsten, neemt de interne efficiëntie van de 
organisaties toe door verzelfstandiging [Wilson, 1989]. 
 
Bij meetbaarheid van productie gaat het om de mate waarin de productie 
in concrete termen, eenheden of getallen uitgedrukt kan worden. Bij betere 
mogelijkheid tot meting (meetbaarheid) van productie neemt de neiging 
tot verzelfstandiging toe, omdat de overheid in dit geval ook net zo goed 
als een van de afnemers kan optreden [Wilson, 1989]. 
 
Bij aantal aanbieders gaat het om het aantal concurrenten die eenzelfde 
producten of diensten op eenzelfde markt verkopen of verlenen. Meer 
bedrijven op de markt leidt tot verdere vorm van verzelfstandiging, met als 
gevolg dat concurrentiemechanisme leidt tot kostprijs verlaging. Hierbij zal 
tevens de kosten van toezicht en algemene ondersteuning (overhead, 
monitoring en bonding) ook dalen [Niskanen, 1975]. 
 
Als het gaat om gevaar voor de overheidsmachtpositie, dan gaat het om de 
mogelijkheden dat de overheid zijn eigen wil kan doordringen in de 
organisaties. Bij gevaar voor macht posities van de overheid binnen de 
organisaties neemt de neiging tot bevorderen van verzelfstandiging door 
de overheid af [Niskanen, 1975]. 
 
 
 
Achtergrond informatie over Bonaire 

Bonaire valt in het Koninkrijk der Nederlanden binnen het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen. Het landsbestuur van de Nederlandse Antillen 
is gevestigd in Willemstad op Curaçao. Daarnaast is er een lokaal 
eilandsbestuur dat zitting heeft in Kralendijk, bestaande uit het 
bestuurscollege (de initiële opdrachtgever van deze afstudeeropdracht) en 
de eilandsraad. 

Bonaire heeft ongeveer 12.000 inwoners en een totale oppervlakte van 
ongeveer 288 km2. Over het algemeen hebben 86% van de bevolking de 
Nederlandse nationaliteit, waarvan slechts 52% op het eiland zelf geboren 
zijn. Naast veel mensen uit Nederland en de buurlanden Venezuela en 
Colombia, wonen op het eiland veel mensen uit de Dominicaanse 
Republiek. Welke grotendeels arbeidsmigranten zijn. 

De officiële taal is het Nederlands. Van de bevolking spreekt 75% thuis 
Papiaments (een mengtaal van Nederlands, Spaans en Portugees), 12% 
Spaans, 9% Nederlands en 3% Engels. De meeste Papiamentstaligen 
spreken echter ook Nederlands, Engels en Spaans.  

De eerste bewoners van Bonaire waren de Caiquetio indianen die het eiland 
vanaf Venezuela bereikten rond 1000 na Christus. In 1499 nam Spanje het 
eiland bezit. Daarna veroverde Nederland in 1633  Bonaire van de 
Spanjaarden en kwam onder bestuur van de West-Indische Compagnie. 
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Deze importeerde een kleine hoeveelheid slaven voor landbouw 
(voornamelijk hout en maïs) en zoutwinning. Zodoende is zoutwinning 
naast toerisme tot heden de belangrijkste economische sectoren van het 
eiland. Verder valt te melden dat Bonaire bekend is, om een van de 
werelds mooiste onderwater natuurreservaten en is daarmee zeer geliefd 
bij sportduikers. 

Na ongeveer 230 jaar slavernij te hebben gedreven op Bonaire is in 1863 
een einde aan gekomen. Waarna Bonaire ofwel de Antillen in zijn geheel in 
1954 een autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden is geworden. 

 
Opbouw van het rapport 
 
De opbouw van het rapport is als volgt. In dit inleidende hoofdstuk worden 
de achtergrond, de doelstelling en het theoretische raamwerk voor het 
onderzoek naar verzelfstandiging van overheidsorganisaties elektriciteit en 
water, telefoon, afval en toerisme van het Eilandgebied van Bonaire 
beschreven.  
 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het gekozen type 
onderzoekmethode case-study, de opzet van het onderzoek en data die 
zijn verzamelde bij onder ander de overheidsorganisaties van Bonaire bij 
dit onderzoek nader beschreven. 
 
Hoofdstuk 3 geeft een inventarisatie van de bevindingen van de 
onderzochte overheidsorganisaties van Bonaire in relatie tot 
verzelfstandiging. Aan de hand van deze praktijkgevallen wordt onder 
meer nagegaan, welke motieven werden gehanteerd voor de 
verzelfstandiging van de onderzochte organisaties. Tevens komen de 
effecten aan de orde, die de verzelfstandiging had voor de sturing en het 
functioneren van de min of meer verzelfstandigde overheidsorganisaties 
van Bonaire. 
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten en conclusies over het onderzoek naar 
verzelfstandiging van de vier overheidsorganisaties elektriciteit en water, 
telefoon, afval en toerisme van het Eilandgebied van Bonaire beschreven. 
 
In hoofdstuk 5 zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd met een aantal 
neoninstitutionele gedachtegoed als uitgangspunt. 
 
Vervolgen wordt in hoofdstuk 6 een aantal op- en aanmerkingen ter 
discussie gesteld over de bevindingen en de uitvoering van het onderzoek 
naar verzelfstandiging van de overheidsorganisaties van Bonaire. 
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2 Onderzoek/data (beschikbare data en bron) 
 
In dit onderzoek is voor een case-study onderzoeksmethode gekozen 
[Kraut, 1996]. Bij een case-study gaat het om een gevalsonderzoek, 
waarbij sociale verschijnselen bestudeerd worden die zich kunnen afspelen 
op micro- (binnen organisaties) , meso- (op organisatie niveau) of dan wel 
macro-niveau (maatschappelijk niveau). De bestudering van de 
verschijnselen gaat door middel van het kiezen van: 
 

- een voorbeeld, of enkele voorbeelden 
- die bestudeerd worden in hun natuurlijke omgeving 
- en wel gedurende een bepaalde periode 
- waarbij diverse databronnen worden gebruikt, 
- en de onderzoeker gericht is op gedetailleerde beschrijving, 

interpretatie en verklaring, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan 
de beschrijvingen, interpretaties en verklaringen die verschillende 
betrokkenen in het sociale proces verschaffen, 

- en de verschillende zienswijzen met elkaar geconfronteerd worden, 
- waarbij soms (als het veranderingsgericht onderzoek betreft) 

gepoogd wordt de neuzen dezelfde kant op te krijgen teneinde aan 
een gewenste verandering een breed draagvlak te verschaffen. 

 
Een case-study methode biedt voor dit onderzoek enkele grote voordelen 
ten opzichte van andere onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld de 
survey. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid om  binnen de 
overheidsorganisaties van Bonaire op basis van onder meer documenten 
en (mondelinge) interviews dieper in te gaan op bepaalde belangrijke, bijv. 
economische, aspecten. Als onderzoeker kun je hierdoor via directe 
waarneming, een nader beeld krijgen van de aspecten waarover 
doorgevraagd dienen te worden. Op deze manier zijn tijdens gesprekken 
met betrokkenen bij de organisaties van Bonaire een nader en zelfs nieuw 
inzichten verkregen over specifieke situaties. 
 
 
In deze case-study zijn vooral zogenaamde secundaire databronnen (zijn 
bestaande data) gebruikt. Om antwoord te geven op de vragen die 
betrekking hebben op verzelfstandiging van overheidsorganisaties  van 
Bonaire zijn jaarverslagen, rapporten en documenten (zie bijlage II, 
Rapporten 1 t/m 8) die zijn opgestuurd door het bestuurscollege van 
Bonaire verzameld. Interessant om erbij te vermelden is dat, het 
verkrijgen van jaarverslagen van de overheidsorganisaties een niet even 
makkelijke klus is vergeleken bij sommige andere eilanden in het 
Caribische Gebied. Opvallend is dat vooral Bonaire, Curaçao en Aruba 
dezelfde terughoudendheid in het verstrekken van dit soort informatie 
vertonen. Verschillende pogingen (via telefoon en internet) bij de 
verschillende organisaties (water en energie, telefonie en afvalverwerking) 
hebben tot nul informatie geleid. Daar en tegen zijn toegang tot dit soort 
informatie bij andere Caribische eilanden zoals Bahamas, Monserrat en 
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Anguilla vrij goed toegankelijk. Daarnaast zijn er ook bestaande 
onderzoeksdata (statistieken) van de Internet verzameld (zie bijlage II, 
Raporten 10 t/m 20). In concrete termen gaat het hier onder andere om 
marktonderzoeksrapport over telefonie in ontwikkelingslanden, verslagen 
over energietechnologie versus liberalisering, jaarverslagen van water en 
elektriciteitsbedrijven enzovoort.  
 
Verder is de situatie in Nederland ook globaal geanalyseerd. Daarbij is zo 
veel mogelijk gebruik gemaakt van informatie en trends, die zijn vermeld 
door middel van deskstudy. Met deskstudy wordt hier volstaat een studie 
of wel analyse van gevonden informatie, zonder een of andere vorm van 
interview of enquête te doen. Rapporten van toezichthouders, 
jaarverslagen van ondernemingen, nota’s en beleidsinstrumenten van 
overheden, internetpagina’s en telefonische contacten zijn enkele van de 
geraadpleegde informatiebronnen (zie bijlage II, Internetbron 1).  
 
De interviews 
Om verdere diepgang in het onderzoek te krijgen en om bepaalde zaken 
verder verduidelijkt te krijgen is na het verzamelen van de secundaire 
databronnen vervolgens een aantal mondelinge interviews (direct en 
telefonisch) gehouden met de gedeputeerde van financiën, de algemene 
managers van de vier verschillende organisaties en mondelinge interviews 
(direct en telefonisch) bij de organisaties van Bonaire data verzameld. Hier 
volgt een overzicht van de geplaatste interviews. 
 
Face to face interviews 
 In Nederland met gedeputeerde van financiën van Bonaire en manager 

van Telbo N.V 
 Op de Antillen met met gedeputeerde van financiën van Bonaire en 

manager van Telbo N.V 
 
Diverse telefonisch interviews 
 Met de gedeputeerde van financiën van Bonaire  
 Met de managers van de vier overheidsorganisaties van Bonaire 
 Met een aantal managers van dezelfde type organisaties bij andere 

eilanden in het Caribische Gebied (zoals Curacao, Aruba, Bahamas, 
Anguilla, Grand Cayman Island en Montserrat). Om betere inzicht te 
krijgen in mogelijke relevante aspecten (zoals b.v. wel/niet 
geprivatiseerd) bij soortgelijke eilanden als Bonaire in het Caribische 
Gebied. 

 
In dit onderzoek is op voorhand gebruik gemaakt van een verklarende 
raamwerk voor verzelfstandiging van overheidsorganisatie van ter Bogt 
[ter Bogt, 1998]. Verzelfstandiging houdt in dat de organisatiestructuur 
van een overheid verandert, waarbij bepaalde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden worden gedecentraliseerd. Ofwel anders 
geformuleerd is dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een lager 
niveau in de organisatie, of zelfs buiten de organisatie komen te liggen. De 
genoemde raamwerk van ter Bogt is gebaseerd op een aantal 
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neoninstitutionele economische theorieën, zoals onder ander 
eigendomsrechten [Künneke, 1991], transactiekostentheorie [Williamson, 
1985] en agentschaptheorie [Arrow, 1985]. Deze neoninstitutionele 
theorieën bieden interessante gezichtspunten als het gaat om 
verzelfstandiging van overheidsorganisaties, omdat bij deze theorieën 
worden ingegaan op de wijze waarop de regel- en vormgeving en het 
economisch functioneren elkaar wederzijds beïnvloeden. 
Aan de hand van bovenstaand theoretische raamwerk is het case-study 
onderzoek uitgewerkt. In tabel 2 en 3 zijn per theoretische variabele een 
voorbeeld gegeven van enkele vragen die in de interviews gehanteerd zijn. 
Deze vragen dienden als leidraad en zijn geen letterlijke interviewvragen 
geweest. 
 

Theoretische 
variabele(aspecten) 

Beschrijving Deelvragen 

Op welke wijze vindt "afrekening" plaats 
tussen de overheid en de onderzochte 
organisaties?  

Aanwezigheid van 
prestatieprikkels 

Bij stimulatie met 
prestatieprikkels binnen de 
overheidsorganisatie van 
Bonaire, is te verwachten 
dat de neiging tot verdere 
vorm van verzelfstandiging 
toenemen. 

Is bij het overgegaan tot verzelfstan-
diging nadrukkelijk aandacht besteed 
aan de manier hoe de overheid de 
onderzochte organisaties na verzelf-
standiging zou moeten sturen? Zo ja, 
welke aspecten/factoren voor sturing 
door de overheid zijn uiteindelijk 
geselecteerd?  

Werkt de organisatie met duidelijke, 
concrete doelstellingen, die ook bij de 
medewerkers van de organisatie goed 
bekend zijn? Zo nee, is het 
redelijkerwijs mogelijk eenduidige 
doelstellingen te formuleren? (ook 
documenten raadplegen) 

Eenduidigheid van 
doelstelling 

Onder eenduidigheid van 
een doelstelling wordt 
verstaan, de mate 
waarin een doelstelling 
niet voor meerdere 
manieren interpreteer-
baar is. 

Worden tussen de leiding van de onder-
zochte organisaties en de politieke of 
ambtelijke leiding van de (voormalige) 
overkoepelende overheid concrete 
afspraken gemaakt (bijvoorbeeld in een 
contract) omtrent de hoeveelheden te 
produceren producten of diensten (en 
de kwaliteit ervan)?  

Uit hoeveel producten bestaat het prod-
uctenpakket van de onderzochte orga-
nisaties; is in dit aantal na de verzelf-
standiging verandering gekomen? 

Meetbaarheid van 
productie 

Bij meetbaarheid van 
productie gaat het om de 
mate waarin de produc-
tie in concrete termen, 
eenheden of getallen 
uitgedrukt kan worden. 

Zijn de activiteiten in de onderzochte 
organisaties goed te meten? 

TABEL 2: Interne Effecten (variabelen)
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Theoretische 
variabele 
(aspecten) 

Beschrijving Deelvragen 

Zijn er andere producenten die product-
en leveren die vergelijkbaar zijn met die 
van de verzelfstandigde overheids-
organisatie? Zo ja, om hoeveel 
producenten gaat het? 

Aantal aanbieders 
op de markt 

Bij aantal aanbieders 
gaat het om het aantal 
concurrenten die 
eenzelfde producten of 
diensten op eenzelfde 
markt verkopen of 
verlenen. 

Is er sprake van werkelijke concurrentie 
tussen de verzelfstandigde overheids-
organisatie en andere producenten van 
vergelijkbare producten, of gaat het 
meer om een mogelijkheid van concur-
rentie in de toekomst (bijvoorbeeld 
omdat in de toekomst de beschermde 
markt van de overheidsorganisatie 
verdwijnt, doordat de overkoepelende 
overheid de "gedwongen winkelnering" 
afschaft)?  

Is in het (recente) verleden gebleken, 
dat de onderzochte organisaties moeilijk 
op een goede wijze kon worden 
gestuurd en beheerst door de politieke 
en ambtelijke leiding van de 
overkoepelende overheid? 

Gevaar voor 
overheidsmachtspo
sitie 

Als het gaat om gevaar 
voor de overheidsmacht-
positie, dan gaat het om 
de mogelijkheden dat de 
overheid zijn eigen wil 
kan doordringen in de 
organisaties.  Op welke aspecten/factoren wordt de 

onderzochte organisaties sinds de 
verzelfstandiging gestuurd door de 
(voormalige) moederorganisatie? 

TABEL 3: Externe Effecten (variabelen) 
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3 Verzelfstandiging overheidsorganisaties van Bonaire 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een inventarisatie gegeven van de bevindingen van 
de onderzochte overheidsorganisaties van Bonaire in relatie tot 
verzelfstandiging. Zoals in het eerdere hoofdstuk 1 is beschreven gaat het 
bij dit onderzoek om de volgende vier overheidsorganisaties van Bonaire: 
 

 Water Energie Bedrijf N.V. (WEB)  
 Telefonia Boneriano N.V. (TELBO) 
 Selikor Bonaire N.V. (SELIBON) 
 Tourism Coorporation Bonaire N.V. (TCB) 

 
Samenvattend kan vermeldt worden dat deze bedrijven voor 01 augustus 
2000 onder de naamloze vennootschap juridische ondernemingsvorm 
genaamd Bonaire Holding Maatschappij N.V. vielen. Waarbij de overheid 
alle aandelen in eigen handen hebben. Daardoor is de overheid ook 
aansprakelijk voor de schulden van de Bonaire Holding Maatschappij N.V. 
Aanvankelijk kan gesteld worden dat deze ontwikkelingen de eerste 
indicatie geven richting interne verzelfstandiging van deze 
(overheid)organisaties, om hiermee de prestaties van de organisaties te 
verbeteren. 
 
In het hierna volgende worden de interne en externe aspecten 
(theoretische variabelen) die invloed op de vorm van verzelfstandiging 
hebben (zoals opgenomen in hoofdstuk 2), in de situatie van Bonaire nader 
beschreven. 
 

3.1 Interne effecten 
 
Bij de interne effecten zoals eerder aangegeven, gaat het om de variabelen 
die binnen de organisatie zelf van invloed zijn op de vorm van de 
verzelfstandiging van de overheidsorganisaties van Bonaire. Hierbij gaat 
het  om de variabelen  aanwezigheid van prestatieprikkels, eenduidigheid 
van doelstelling en meetbaarheid van productie. 
 
 

3.1.1 Aanwezigheid van prestatieprikkels 
 
Bij aanwezigheid van prestatieprikkels gaat het om allerlei vormen van 
materiële en immateriële beloningen die voor werknemers als stimulans 
dienen om een organisatie beter te laten functioneren. Bij stimulatie met 
prestatieprikkels binnen de overheidsorganisatie van Bonaire, is te 
verwachten dat de neiging tot verdere vorm van verzelfstandiging 
toenemen. 
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In de praktijk van Bonaire is gebleken dat de onderzochte organisaties in 
de loop der jaren geen verandering in de prestatieprikkels hebben ervaren. 
Uit de interviews bleek dat de hoofdreden hiervan het uitblijven van extra 
investeringen in deze organisaties is. Wel is ten aanzien van 
personeelsbeleid van de vier onderzochte (overheid)organisaties een 
collectieve arbeidovereenkomst (CAO) opgesteld. Daardoor hebben deze 
organisaties in vergelijking met de ambtenaren apparaat van Bonaire een 
vakantie-uitkering, extra vakantiedagen en een of andere vorm van 
bonussen.  
 
Naast prestatieprikkels valt op te merken dat de overheid van Bonaire 
diverse acties heeft ondernomen op bestuurlijk niveau, om de 
overheidsorganisaties beter te laten functioneren. Zo zijn de 
overheidsorganisaties voor 01 augustus 2000 onder de zogenaamde 
Bonaire Holding Maatschappij N.V. ondergebracht. Door discussies die zijn 
ontstaan over het  functioneren van deze maatschappij, heeft het 
Bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire besloten om deze 
maatschappij onder een nieuwe vennootschap te brengen genaamd 
Bonaire Management Group N.V.. Op het moment is het Bestuurscollege 
van het eilandgebied Bonaire, aan een volgende stap toe om de 
bedrijfsprestaties van de vier genoemde overheidsorganisaties te 
verbeteren.  
 
 
 
DEELVRAGEN:  
Vraag 1. Op welke wijze geeft de (voormalige) overkoepelende overheid 
nu sturing aan de activiteiten van de onderzochte organisaties?  
 
Antwoord: Het College van Bestuur van Bonaire is de 
eindverantwoordelijke voor het goed functioneren en de sturing van de 
organisaties (zie onderstaande schema). Hierdoor heeft de overheid als de 
enige aandeelhouder de macht om op bestuurlijke niveau van de 
organisaties veranderingen in te voeren. 

 
FIGUUR 2: Organisatiestructuur bestuurcollege versus overheidsorganisaties 

 

Eilandgebied Bonaire= 
vertegenwoordigt door de 
Bestuur College van de 
Eilandsraad 

Bonaire 
Management 

Group

Water 
Energie 

SeliBon 
(afval) 

Telefonie Tourist 
Corparation 

Bestuur 
College 
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Een concreet voorbeeld hiervan is het besluit om in augustus 2000 de 
Bonaire Holding Maatschappij N.V. op te zeggen en de Bonaire 
Management Group N.V.. daarvoor in de plaats op te richten (zie rapport 
[0], Oprichting BMG, 2000). Aangezien de Raad van Commissarissen wordt 
gevormd door de partijen die de regeringscoalitie vormen, heeft op dit 
moment de overheid veel invloed op de bedrijven.  
 
Vraag 2. Heeft de (voormalige) overkoepelende overheid nog directe 
bemoeienis met de inhoud en wijze van uitvoering van de activiteiten van 
de onderzochte organisaties? 
 
Antwoord: Ja, door het zeggenschapsrecht die de overheid heeft als de 
enige aandeelhouder van de vennoot kan de overheid zich direct bemoeien 
met de inhoud en wijze van uitvoering van de activiteiten de organisaties. 
Goed om hierbij te melden is dat de overheid door de maatschappij  vanuit 
de informele beleving (niet wettelijk geldig) als eindverantwoordelijke 
wordt beschouwd en dat vanwege de kleinschaligheid van het eilandrijk 
bewindslieden persoonlijk aangesproken kunnen worden voor het wel of 
niet goed functioneren van deze overheidsorganisaties. 
 
 
Vraag 3. Is bij het overgegaan tot verzelfstandiging nadrukkelijk aandacht 
besteed aan hoe de overheid de onderzochte organisaties na 
verzelfstandiging zou moeten sturen? Zo ja, welke aspecten/factoren voor 
sturing door de overheid zijn uiteindelijk geselecteerd? 
 
Antwoord: Ja, het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire heeft 
erover gedacht om deze organisatie te sturen via een holding 
maatschappijconstructie. Door discussies die zijn ontstaan tussen het 
bestuurscollege en de managers van de overheidsorganisaties over de 
functionering van deze maatschappij heeft het bestuurscollege in 2000 
besloten, om deze maatschappij onder een nieuwe vennootschap te 
brengen genaamd Bonaire Management Group N.V.. Met als doel:  
 

 het voeren van directie en beheer op bedrijfseconomische grondslag 
over ondernemingen en instellingen; 

 het verlenen van bemiddeling bij de oprichting van naamloze 
vennootschappen; 

 het oprichten van, deelnemen in, samenwerken met, voeren van 
directie over, toezicht houden op en vertegenwoordigen van 
ondernemingen in binnen- en buitenland, die werkzaam zijn op het 
gebied van het verlenen van diensten of het geven van adviezen op 
management niveau; 

 het deelnemen in enige andere onderneming of vennootschap met 
een soortgelijk of aanverwant doel. 

 
Vraag 4. Op welke wijze vindt "afrekening" plaats tussen de overheid en 
de onderzochte organisaties? Zijn over deze wijze van afrekening duidelijke 
afspraken gemaakt? Zo ja, hoe luiden deze afspraken? 
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Antwoord: De afrekening tussen de overheid en de overheidsorganisaties 
vindt enkel door het wel of niet verhoging van de jaarlijkse salaris. Hardere 
vormen van afrekening zoals het ontslaan van een manager van zijn 
functie is niet een van de gebruikelijke (of helemaal niet) vorm van 
afrekening op Bonaire.  
 
Vraag 5. Zijn in verband met de verzelfstandiging veranderingen 
aangebracht in het financiële management en de accountinginstrumenten 
binnen de organisaties?   
 
Antwoord: In het financiële management en de accountinginstrumenten 
binnen de organisaties zijn er weinig veranderingen doorgevoerd. Dit blijkt 
uit de antwoorden (op de vragen die bij dit onderzoek zijn opgesteld) van  
de leden van bestuurscollege die aangeven dat er plannen zijn om het 
financiële management en de accountinginstrumenten te verbeteren, maar 
in de praktijk zijn er nog niets hiervan uitgekomen. De hoge kostenpost 
(door het specialistisch vakgebied) wordt hierbij als de hoofdreden. 
 

 

3.2 Eenduidigheid van doelstelling 
 
Met eenduidigheid van een doelstelling wordt verstaan, de mate waarin een 
doelstelling niet voor meerdere manieren interpreteerbaar is. Bij 
eenduidige doelstellingen, bevoegdheden van management en 
resultaatafhankelijke inkomsten, neemt de interne efficiëntie van de 
organisaties toe door verzelfstandiging. 
 
Voor wat betreft duidelijkheid, concreetheid, bekendheid en mogelijkheid 
tot eenduidigheid van doelstelling kan gesteld worden dat toerisme (TCB 
N.V.) een uitzondering maakt bij dezen vier organisaties (zie tabel 5). 
Uitgaande van de onderstaande tabel bij vraag 2 is toerisme (TCB N.V.) 
een uitzondering op de andere type organisaties, omdat de doelstellingen 
voor wat betreft eenduidigheid relatief laag scoort. Hierdoor is 
verdergaande vormen van verzelfstandiging niet wenselijk, omdat lage 
mate van eenduidigheid leid tot verschillende interpretaties. Met als gevolg 
dat het maken van afspraken per geleverde producten en/of diensten niet 
makkelijk is. Wel bij de andere drie organisaties zou een verregaandere 
vorm verzelfstandiging dan wat het nu is goed mogelijk, omdat de 
efficiëntie van de productie van deze organisaties sterk gestimuleerd 
kunnen worden met behulp van prestatieprikkels. Verder kunnen de 
inkomsten van betrokkenen sterker afhankelijk worden gemaakt van de 
behaalde resultaten.  
 
 
DEELVRAGEN 
Vraag 1. Welke activiteiten verrichten (of welke producten en diensten 
leveren) de onderzochte organisaties?  
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Antwoord: BMG bestaat uit vier bedrijfsonderdelen die elk afzonderlijke 
activiteiten verrichten of wel producten en diensten leveren.  
 

Bedrijf Hoofdactiviteiten Meetbaar 
Productie Ja 
Infrastructuur Ja en nee 

WEB 
(Water 
&energie) Distributie Ja 

Lokaal netwerk Ja en nee 
Internationale netwerk Ja en nee 

TelBo 
(telefonie) 

Services Nee 
Opruimen Ja 
Vervoeren Ja 

SeliBon 
(Afval) 

Opslagen Ja 
TCB 
(toerisme) 

Coördinatie van toeristische 
activiteiten 

Nee 

TABEL 4:Hoofdactiviteiten en meetbaar 
 
In de bovenstaande tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de 
hoofdactiviteiten per bedrijfsonderdeel. Verder wordt in deze tabel per 
hoofdactiviteit aangegeven of de hoofdactiviteit meetbaar is of niet. Indien 
een activiteit meetbaar is, zit dit ook iets over de mogelijkheden om 
concreet en eenduidig afspraken te maken. 
 
 
Vraag 2. Werkt de organisatie met duidelijke doelstellingen, die ook bij de 
medewerkers van de organisatie goed bekend zijn? Zo nee, is het 
redelijkerwijs mogelijk eenduidige doelstellingen te formuleren? (ook 
documenten raadplegen)    
 
Antwoord: In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
overheidsorganisatie in relatie tot de duidelijkheid, bekendheid en de 
mogelijkheid tot eenduidigheid weergegeven. Om tot de waardering te 
komen voor de mate van eenduidig van de doelstelling, is de bovenstaande 
tabel met de hoofdactiviteiten bij vraag 2 gebruikt. Aan de hand van de 
type hoofdactiviteiten is een waardering van slecht, matig, voldoende, 
Goed/hoog tot zeer goed/hoog toegekend. Uit deze tabel is af te leiden dat 
toerisme (TCB) relatief lager scoort voor wat betreft duidelijkheid, 
concreetheid, bekendheid en eenduidigheid van doelstelling dan de water 
en energie (WEB), telefonie (TELBO) en afval (Selibon). 
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Bedrijf Duidelijkheid 

doelstelling 
Bekendheid 
doelstelling 

Mogelijkheid tot 
eenduidigheid van 
doelstelling 

WEB Zeer goed Zeer goed Zeer hoog 
TelBo Zeer goed Zeer goed Hoog 
SeliBon Zeer goed Zeer goed Zeer hoog 
TCB Matig Goed Matig 

TABEL 5: Doelstellingen versus duidelijkheid, 
bekendheid en eenduidigheid 

 
 
Vraag 3. Zijn over de onderzochte factoren duidelijke afspraken gemaakt, 
bijvoorbeeld in een verzelfstandigingovereenkomst en in jaarlijkse 
contracten?  
 
Antwoord: : Ja, de afspraken, contracten en regelgeving zijn vastgelegd in 
de wetgeving, statuten en concessies. Althans volgens de geïnterviewde 
personen bij de overheidsorganisaties.  
 

3.2.1 Meetbaarheid activiteiten/productie 
Bij meetbaarheid van productie gaat het om de mate waarin de productie 
in concrete termen, eenheden of getallen uitgedrukt kan worden. Bij betere 
mogelijkheid tot meting (meetbaarheid) van productie neemt de neiging 
tot verzelfstandiging toe, omdat de overheid in dit geval ook net zo goed 
als een van de afnemers kan optreden. 
 
In het geval van Telbo N.V., WEB N.V. en Selibon N.V. zijn de activiteiten 
(de “throughput”), producten en diensten (de “output”) en de effecten van 
deze productie (de “outcome”) goed meetbaar. Kortom het is gemakkelijk 
om te komen tot de bepaling van een prijs per eenheid product, er kan een 
duidelijker en concreter contract worden opgesteld tussen de 
opdrachtgevende overheid en de betreffende organisatie en neemt de 
mogelijkheid toe en de meting van de productie voor de principaal brengt 
minder kosten met zich mee. Conform de neoninstitutionele theorie is er 
reden te meer om verdergaande vormen van (interne en externe) 
verzelfstandiging door te voeren. Hoe hoger de meetbaarheid van de 
geleverde producten en diensten des te makkelijk om afspraken te maken 
per eenheid geproduceerde product of dienst.  
 
Daarentegen is het bij TCB N.V. wat het lastiger om de activiteiten, 
producten en diensten in meetbare termen uit te drukken. Hierdoor minder 
aantrekkelijk om verdere vorm van verzelfstandiging door te voeren. 
 
 
DEELVRAGEN: 
Vraag 1.  Uit hoeveel producten bestaat het productenpakket van de 
onderzochte organisaties; is in dit aantal na de verzelfstandiging 
verandering gekomen?  
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Antwoord: Over het algemeen zijn meer productenpakket bij de 
onderzochte organisaties gekomen, maar gegeven de technologische 
ontwikkelingen wereldwijs lijkt de toename van meer productenpakket 
meer te maken heeft met de technologische ontwikkeling wereldwijds dan 
de verzelfstandiging zelf. In de laatste jaren zijn bijvoorbeeld op het gebied 
van telefonie een diversiteit aan subproducten gekomen (wereldwijds).  
 
Vraag 2.  Zijn de producten of diensten van de onderzochte organisaties 
goed te meten (in kwantitatieve termen)? 
 
Antwoord: In het geval van Telbo, WEB en Selibon zijn de producten en 
diensten goed meetbaar. Alleen bij TCB is het lastiger om de producten en 
diensten in meetbare termen uit te drukken.  
 
Bedrijf Hoofdactiviteit

en 
Producten en 
diensten 

Meet-
baar 

Bedrijfseigenschap Colletief 
goed 

Productie 
Infrastructuur 

Natuurlijk monopolie 
Niet exclusief 
Niet rivaliserend 

WEB 

Distributie 

Drinkwater en 
elektriciteit, kabel 
en leiding 
infrastructuur 

Goed 

Geen monopolie 

Quasi 
collectief 

Lokaal netwerk 
Internationale 
netwerk 

TelBo 

Services 

Telecommunicatie Goed Natuurlijk monopolie 
Niet exclusief 
Niet rivaliserend 

Quasi 
collectief 

Opruiming 
Vervoer 

SeliBon 

Afvalverwerking 

Schoonmaak en 
afvalverwerking 

Goed Geen natuurlijk 
monopolie 
Niet exclusief 
Niet rivaliserend 

Collectief 

TCB Coördinatie van 
toeristische 
activiteiten 

Informatie 
verstrekken, 
promoveren 

Slecht Geen natuurlijk 
monopolie 
Niet exclusief 
Rivaliserend 

Collectief 

TABEL 6:Karakteristieken van de vier overheidsorganisaties 
 
Aan de hand van de verkregen informaties uit documenten en interviews is 
tabel Zie kolom “Producten en diensten”  van de bovenstaande tabel 6 
opgesteld. In deze tabel wordt de hoofdactiviteiten, producten en diensten, 
meetbaarheid, bedrijfeigenschap en of de organisatie wel of niet een 
collectief goed is per overheidsorganisatie weergegeven. 
 
 
Vraag 3.  Zijn de activiteiten in de onderzochte organisaties goed te 
meten? 
 
Antwoord: Bij onderzochte organisaties (telefonie, water en energie, afval 
en toerisme) zijn voornamelijk de activiteiten die onder services vallen 
moeilijk meetbaar, omdat het betreft adviezen en informatiedragende 
activiteiten. Waarvoor niet direct betaald wordt voor de ontvangen advies 
of dan wel informatie. 
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Vraag 4. Zijn de effecten van de door de onderzochte organisaties 
voortgebrachte producten goed te meten? 
 
Antwoord: De effecten (outcomes)  zijn uitgezonderd TCB goed te meten. 
Zie tabel 6 voor een overzicht van de producten en diensten per 
bedrijfsonderdeel en de bijbehorende mate van meetbaarheid. 
 
 
Vraag 5. Worden tussen de leiding van de onderzochte organisaties en de 
politieke of ambtelijke leiding van de (voormalige) overkoepelende 
overheid concrete afspraken gemaakt (bijvoorbeeld in een contract) 
omtrent de hoeveelheden te produceren producten of diensten (en de 
kwaliteit ervan)?  
 
Antwoord: Ja, de afspraken, contracten en regelgeving zijn vastgelegd in 
de wetgeving, statuten en concessies. Althans volgens de geïnterviewde 
personen bij de overheidsorganisaties. Een echte inzicht in een document, 
waarin dit soort afspraken zijn vastgesteld was niet mogelijk. Althans bij 
verschillende pogingen (direct gevraagd aan de gedeputeerden en 
managers van de organisaties) hiertoe  om aan dit soort gegevens te 
komen heeft niets opgeleverd. Naar eigen inzicht zijn deze documenten 
wel, maar wordt niet echt naar geleefd. Hierdoor lijkt een verzoek om dit 
soort gegevens niet voor de hand bij de ondervraagden zoals eerder 
genoemd.  
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3.3 Externe effecten 
 
Bij de externe effecten gaat het om invloeden van buitenaf (van bv de 
overheid) op de organisaties. Uiteindelijk kan deze gevolgen leiden tot een 
verhoging of verlaging van de bedrijfsprestatie. Welke uiteindelijk de 
economische effecten van de bedrijven bepaald. 
 
 

3.3.1 Aantal aanbieders op de markt 
 
Bij aantal aanbieders gaat het om het aantal concurrenten die een zelfde 
producten of diensten op een zelfde markt verkopen of verlenen. Meer 
bedrijven op de markt leidt tot verdere vorm van verzelfstandiging, met als 
gevolg dat concurrentiemechanisme leidt tot kostprijs verlaging. Hierbij zal 
tevens de kosten van toezicht en algemene ondersteuning (overhead, 
monitoring en bonding) ook dalen. 
 
Als het gaat om de vier organisaties die onder de Bonaire Management 
Group N.V. vallen, is op te merken dat deze organisaties over het 
algemeen de enige producenten zijn die de betreffende producten en 
diensten leveren. De werking van concurrentiedruk tot verlaging van 
kostprijs is daardoor bij de meeste activiteiten van de vier organisaties 
nagenoeg volledig afwezig. Als men specifiek naar bepaalde activiteiten 
van de vier organisaties kijkt, kan gesteld worden dat concurrentie tussen 
infrastructuren (zoals bij Telbo N.V. en WEB N.V.) ook volledig uitblijft. Wat 
overblijven zijn de volgende concurrentievormen:  
 
- concurrentie op de infrastructuur  
- concurrentie om de markt 
- maatstafconcurrentie en benchmarking 
 
Bij concurrentie op de infrastructuur biedt het openstellen van het éne 
netwerk (zoals bij Telbo N.V. en WEB N.V.) voor derden mogelijkheden om 
meerdere aanbieders tegelijk en onder gelijke condities hun diensten aan 
te bieden. Daar waar duplicatie van de infrastructuur niet mogelijk is en 
concurrentie op de infrastructuur moeilijk te organiseren is, kan periodieke 
aanbesteding van exploitatieconcessies (concurrentie om de markt) een 
optie zijn. Wanneer ook concurrentie om de markt niet mogelijk is, kan 
worden teruggevallen op maatstafconcurrentie of benchmarking.  
 
Bij deze concurrentiemethode is er evenmin directe concurrentie, maar 
wordt de producent beoordeeld op zijn prestaties in vergelijking met die 
van andere bedrijven. Als men met deze bril naar de mogelijkheid van 
concurrentie bekijkt, dan valt nog een en ander te doen bij de vier 
organisaties om concurrentiedruk als mechanisme te hanteren om kosten 
te verlagen (dus efficiënt). 
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DEELVRAGEN 
Vraag 1.  Zijn er andere producenten die producten leveren die 
vergelijkbaar zijn met die van de onderzochte overheidsorganisatie? Zo ja, 
om hoeveel producenten gaat het?  
 
Antwoord: Alleen in het geval van Telbo (telefonie), zijn zo’n elf 
organisaties die actief zijn, op het gebied van distributie.  Zie hieronder 
een overzicht van deze organisaties: 
 
• BonaireNet N.V. / Kaya Grandi 67 
• Bonaire Live / Kaya Gob. N. Debrot 26 
• Cellularone Bonaire / Kaya Grandi 26 
• Communications Systems Bonaire N.V. / Kaya L.D. Gerharts 14 
• Database Globalink Services N.V. / Kaya Grandi 64 
• Datawork Bonaire N.V. / Kaya Gob. N. Debrot 2A 
• LNI Call Back / Kaya Gob. N. Debrot 2A 
• Motorola - Obersi Electronics N.V. / Kaya Grandi 72 
• Telboshop / Harbour Side Shopping Mall 
• Telegroup / Kaya Gob. N. Debrot 2A 
• United Telecommunication Services /Royal Palm Galleries Kaya Grandi 26 
 
 
Vraag 3.  Is er sprake van werkelijke concurrentie tussen de onderzochte 
overheidsorganisatie en andere producenten van vergelijkbare producten, 
of gaat het meer om een mogelijkheid van concurrentie in de toekomst 
(bijvoorbeeld omdat in de toekomst de beschermde markt van de 
overheidsorganisatie verdwijnt, doordat de overkoepelende overheid de 
"gedwongen winkelnering" afschaft)?  
 
Antwoord: In het geval van distributie van bepaalde telefoondiensten, mag 
men de conclusie trekken dat er echt sprake is van echte concurrentie. Zo 
is het bedrijf Cellularone Bonaire een directe concurrent op het gebied van 
mobiele telefoondiensten voor Telbo. 
 
 
Vraag 4.  Heeft de concurrentie van andere producenten invloed gehad op 
de hoogte van de totale kosten van leidinggevenden en ondersteunende en 
stafafdelingen in de onderzochte organisaties? 
 
Antwoord: Antwoord op deze vraag is lastig te verkrijgen, omdat data 
hierover ontbreken. Bovendien worden er geen statistische gegevens 
bijgehouden, om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. 
 
Vraag 5.  Welke belangrijke veranderingen zijn in de afgelopen jaren 
opgetreden in de wijze van sturing van de onderzochte organisaties en 
heeft dat gevolgen gehad voor de hoogte van de totale kosten van de 
organisatie en de kostprijzen?  
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Antwoord: Bij de aantreding van de huidige regering, is deze holding 
structuur verworpen en daarvoor in de plaats is de zogenaamde Bonaire 
Management Groep (BMG) opgericht. Op het moment is het BC van 
Bonaire aan het overwegen om de bovengenoemde overheidsinstanties, 
terug te brengen onder een holding structuur. Hiermee wil de overheid het 
rendement van de overheidsinstanties verbeteren, met het oog om in de 
toekomst strategische partners aan te trekken. 
 

3.3.2 Gevaar voor overheidsmachtspositie 
 
Als het gaat om gevaar voor de overheidsmachtpositie, dan gaat het om de 
mogelijkheden dat de overheid zijn eigen wil kan doordringen in de 
organisaties. Bij gevaar voor macht posities van de overheid binnen de 
organisaties neemt de neiging tot bevorderen van verzelfstandiging door 
de overheid af 
 
In de afgelopen jaren is het duidelijk gebleken dat de overheid van Bonaire 
prikkels vanuit hetzij de maatschappij als de hogere overheden (zoals o.a. 
Antilliaanse kabinet, Nederlandse kabinet en IMF) hebben gekregen om zijn 
financiële uitgaven op orde te brengen. Welke hebben geresulteerd in 
maatregelen om de kosten te reduceren en daarmee te bezuinigen binnen 
het overheidsapparaat waar mogelijk is. Als gevolg hiervan zijn de 
bedrijven die niet tot de directe kernactiviteiten van de overheid behoren in 
een bepaald opzicht verzelfstandigd, waarbij tegelijkertijd grote nadruk 
wordt gelegd op het leveren van producten en diensten bij de vier 
genoemde organisaties tegen lagere prijzen en kosten. Als reactie hierop is 
er een sfeer ontstaan bij de vier organisaties van Bonaire Management 
Group N.V., waarbij meer aandacht gaat naar vernieuwingen binnen de 
organisaties zowel op technologische als personele vlak. Mogelijkerwijs 
heeft de ruimte die is ontstaan (door verzelfstandiging) bij de agenten van 
de organisaties om zelfstandige beslissingen te nemen een rol hierbij 
gespeeld. Daarop komt erbij dat de agenten de mogelijkheden inzien om 
zijn autonomie verder te vergroten en graag hiervan gebruikt maken. 
Waardoor gesteld kunnen worden dat bij de organisaties het verder 
doorvoeren van interne efficiëntie hoog in het vandaal staat. Daarbij is 
denkbaar dat bij die organisaties die zijn financiële zaken al op orde 
hebben, verder gekeken kunnen worden naar extern verzelfstandiging om 
hiermee zijn autonomie verder te vergroten. (althans volgens Wilson, 
1989). 
 
Bij alle vier bedrijfsonderdelen kan gesteld worden, dat het bij deze 
bedrijven gaat om activiteiten die niet gevoelsmatig zijn en niet tot de 
directe kernactiviteiten van de overheid behoren. Deze bedrijven zijn 
uitvoerende organisaties die de regelgeving in de samenleving niet direct 
beïnvloeden. Daardoor heeft de overheid deze vier bedrijfsonderdelen 
onderscheiden van de andere ambtelijke apparaten, zoals het ministerie 
van sociale zaken, die wel van invloed zijn op de regelgeving en die wel tot 
de directe kernactiviteiten van de overheid behoren. De wijze van 
onderscheid maken is een eerste stap richting verzelfstandiging, waarbij de 
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overheid indirecte bemoeienis heeft op de inhoud en wijze van uitvoering 
van de activiteiten van de vier bedrijven.  
 
De vier bedrijven verrichten wel taken die grote groepen mensen in de 
samenleving direct raken. Een goede uitvoering ervan zou van belang zijn 
om het respect voor de overheid staande te houden. Daarmee wordt ook 
de macht van de staat staande gehouden. In dit verband is het nodig dat 
de overheid deze vier bedrijven nauwlettend blijven volgen. De activiteiten 
van deze bedrijven kan de positie van de zittende minister mogelijkerwijs 
beïnvloeden. Kortom zowel formeel als in de praktijk speelde deze 
mogelijke invloed op de positie van de minister een zekere rol.  
 
Tot heden wordt het in de praktijk nog zo ervaren dat de minister nog 
altijd de eindverantwoordelijke is voor de te leveren diensten en producten 
van deze bedrijven. Aangezien de gemeenschap van Bonaire uit nog geen 
13.000 bewoners bestaat, is de sociale afstand tussen bewoners en de 
zittende ministers relatief klein. Welke tot gevolg heeft dat de betrokken 
minister sneller persoonlijk aangesproken kunnen worden bij niet goed 
functionering van deze vier bedrijven. Hierdoor is de neiging nog altijd 
aanwezig bij de zittende minister om naast de indirecte mogelijkheden 
(zoals wetten, concessies en statuten) tot bemoeienis, ook te beschikken 
over kanalen om directe invloed te kunnen en blijven oefenen op deze 
bedrijven. Op het moment beschikt de overheid over 100% van de 
stemgerechtigde aandelen van deze bedrijven. 
 
 
DEELVRAGEN 
Vraag 1. Is in het (recente) verleden gebleken, dat de onderzochte 
organisaties moeilijk op een goede wijze kon worden gestuurd en beheerst 
door de politieke en ambtelijke leiding van de overkoepelende overheid? 
 
Antwoord: Ja, uit de verkregen informatie van Bonaire is gebleken dat de 
onderzochte organisaties (telefonie, water en energie, afval en toerisme) 
moeilijk op een goede wijze kon worden gestuurd en beheerst door de 
politieke en ambtelijke leiding van de overkoepelende overheid. Zo blijkt 
bijvoorbeeld tijdens dit onderzoek dat de gedeputeerde niet over alle 
financiële (jaarrekeningen en balansen) gegevens van de organisaties 
beschikken, omdat dit proces van accounting nog lang niet formeel en 
adequate georganiseerd is. Met als gevolg dat het lastig is voor de 
overkoepelende overheid maatregelen te nemen op basis van informatie. 
Uiteindelijk is de mate van coördinatieproblemen, traagheid in 
besluitvorming en de neiging bij de betrokkenen om beslissingen door te 
schuiven naar anderen, om zo risico’s te ontlopen bleef relatief hoog. Dit 
heeft er toe geleid dat de zittende leden van het Bestuurscollege in oktober 
2000 een eilandbesluit namen om de Bonaire Holding Maatschappij N.V. op 
te zeggen en daarvoor in de plaats de Bonaire Management Group N.V. 
oprichten. Met deze reorganisatie is vergunning aan de naamloze 
vennootschap Bonaire Management Group N.V. verleend, om een zaak te 
vestigen met als doel: 
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1. het voeren van directie en beheer op bedrijfseconomische grondslag 

over ondernemingen en instellingen; 
2. het verlenen van bemiddeling bij de oprichting van naamloze 

vennootschappen; 
3. het oprichten van, deelnemen in, samenwerken met, voeren van 

directie over, toezicht houden op en vertegenwoordigen van 
ondernemingen in binnen- en buitenland, die werkzaam zijn op het 
gebied van het verlenen van diensten of het geven van adviezen op 
management niveau; 

4. het deelnemen in enige andere onderneming of vennootschap met een 
soortgelijk of aanverwant doel. 

 
Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt 25.000,-- euro en 
is verdeeld in 100 volledig stemgerechtigde aandelen A met een nominale 
waarde van 50,-- en 200,-- euro niet gestemrechtigde aandelen B, elk 
eveneens groot 50,-- euro . In het jaar 2003 zijn er vragen ontstaan door 
de plaatselijke politieke bestuurders over de mogelijkheden om de 
economische efficiëntie van de vier genoemde (overheid)organisaties 
verder te verbeteren. De motivatie van verdere verbeteringen door te 
voeren wordt gevoed door ongenoegen die heersen over de behaalde 
resultaten ten aanzien van eerder genoemde doelen door BMG N.V.. 
 
 
Vraag 2. Kunnen de activiteiten van de onderzochte organisaties worden 
beschouwd als "kerntaken" van de (voormalige) overkoepelende overheid, 
die nu door een (intern of extern) onderzochte organisaties worden 
geleverd?   
 
Antwoord: Zie onderstaande tabel. De meerderheid van de hoofdactiveiten 
van de organisaties zijn te aanschouwen als een kerntaak van de overheid 
en tegelijkertijd ook weer niet. De hoofdactiviteiten zijn te aanschouwen 
als een kerntaak, omdat het primaire de overheid zijn verantwoordelijkheid 
is dat de bevolking de nodige levenbehoefte voorzieningen hebben. Aan de 
andere kant betreft het activiteiten (uitgezonderd toerisme) die goed te 
meten zijn en dus even goed door een andere partij (particulier) gedaan 
kan worden. 
 

Bedrijf Hoofdactiviteiten Kerntaak? 
Productie Ja en nee 
Infrastructuur Ja en nee 

WEB 

Distributie Nee 
Lokaal netwerk Ja en nee 
Internationale netwerk Ja en nee 

TelBo 

Services Nee 
Opruimen Ja (belasting) en nee 
Vervoeren Nee 

SeliBon 

Opslagen Ja 
TCB Coördinatie van toeristische 

activiteiten 
Ja en nee 



27/33 

TABEL 7: Hoofdactiviteiten en kerntaken 
 
 
 
Vraag 3.  Op welke aspecten/factoren wordt de onderzochte organisaties 
sinds de verzelfstandiging gestuurd door de (voormalige) 
moederorganisatie?  
  
Antwoord: De onderzochte organisaties wordt gestuurd op de hoeveelheid 
geproduceerde producten en diensten. Bijvoorbeeld als WEB (water en 
energie) minder water produceert dan de vooraf afgesproken hoeveelheid 
kubieke meter water (met de overheid), dan kan de overheid corrigerende 
maatregelen ondernemen. 
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4 Resultaten en conclusies 
 
Zoals aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) van dit rapport is de vraag 
in dit onderzoek hoe en waarom de vier onderzochte overheidsorganisaties 
elektriciteit en water, telefoon, afval en toerisme van het Eilandgebied van 
Bonaire verzelfstandigd zijn. Het doel was om na te gaan wat de effecten 
zijn van bepaalde wijze van organiseren van de activiteiten van deze 
overheidsorganisaties.  

Uitgaande van de classificatie van de literatuur [Weitenberg, 1995] kan 
men op basis van de bevindingen uit dit onderzoek stellen dat bij de viertal 
bovengenoemde overheidsorganisaties, sprake is pre-externe 
verzelfstandiging. Deze organisaties hebben een volledige tactische en 
operationele autonomie, maar een gedeeltelijke strategische autonomie. 
Dat deze organisaties een gedeeltelijke strategische autonomie hebben, ligt 
voornamelijk om de feit dat de overheid alle aandelen in hun eigen handen 
nog hebben. Op dit moment heeft de politiek veel invloed op de 
organisaties. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de partijen 
die coalitie vormen om samen te regeren. 

In grote lijnen geven de analyses van de vier genoemde 
overheidsorganisaties aan dat de mate van verzelfstandiging van de 
overheidsorganisaties, op een enkele uitzonderingen na, overeenkomt met 
de veronderstellingen over verzelfstandiging van [ter Bogt, 1998]. De 
veronderstellingen van ter Bogt geven aan dat volledige privatisering (de 
meest verregaande vorm van verzelfstandiging) pas zin zou hebben, als er 
sprake is van meerdere aanbieders op de markt. Het feit dat er meerdere 
aanbieders op de markt zijn, zorgt ervoor dat de bedrijven door onderlinge 
concurrentiedruk gedwongen zijn om optimaal te presteren om te 
overleven. In het geval van Bonaire speelt de kleinschaligheid (totaal 
ca.12.000 inwoners en de grootte van de overheidsorganisaties zijn ca 10 
– 75 medewerkers) van het eilandgebied een dusdanige rol, dat 
concurrentiedruk wegblijven door afwezigheid van meerdere aanbieders op 
de markt. 
 
De kleinschaligheid van het eilandgebied Bonaire blijkt ook een belangrijke 
rol te spelen op de heersende schaarste aan bepaalde disciplines en 
professionals op het eiland.  Niet altijd is het rendabel nog haalbaar voor 
de bedrijven, om bepaalde disciplines en professionals in huis te hebben. 
Kortom de kleinschaligheid van het eilandgebied Bonaire is een dominante 
factor als het gaat om de manier hoe er met verzelfstandiging wordt 
omgegaan.  
 
Over het algemeen geldt dat de prestatieprikkels bij de onderzochte 
overheidsorganisaties niet gestimuleerd wordt vanuit de markt met veel 
aanbieders, maar vanuit motivatiemanagement gericht op het verbeteren 
van de economische groei van het eiland Bonaire. Onder 
motivatiemanagement wordt verstaan, het sturen op basis van prikkels om 
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bijvoorbeeld een beloning te bemachtigen. Hierbij spelen de rol van 
invloedrijke de groepen zoals het Bestuurscollege van Bonaire en 
Nederland (en IMF) een belangrijke rol.  

Een opvallende bevinding is dat door de kleine sociale afstand tussen de 
politieke bestuurders en de bevolking, de leden van het Bestuur College 
van Bonaire vaak persoonlijk (eind)verantwoordelijk worden aanschouwd 
voor de prestaties van de overheidsorganisaties. Daardoor is de neiging 
(prikkels) bij de politieke bestuurders groot om deze organisaties zodanig 
te laten handelen dat de economische effecten vergroot worden. Deze kan 
een verklaring zijn dat de overheid zelf baat heeft bij optimale 
verzelfstandiging van de organisaties.  

In de loop der jaren heeft financieel-economisch management, door 
verzelfstandiging-vraagstukken steeds meer aandacht gekregen. Dit punt 
wordt door de huidige samenwerkingsvormen tussen de overheid en de 
organisaties belangrijk geacht, om de accountinginstrumenten zoals 
kostprijzen, budgettering en prestatiemeting op een gedegen manier te 
kunnen uitvoeren. Echter uit het onderzoek is gebleken dat Bonaire nog 
een lange weg te gaan heeft voor wat betreft een betrouwbare financieel-
economisch management. Welke mogelijk maakt dat gegevens uit 
automatisme tot beschikking worden gesteld aan de overkoepelende 
overheid en/of financiële investeerders. Op het moment moet de overheid 
best veel moeite doen om tot de financiële gegevens van de organisaties te 
komen. De hoge kosten (door hoogopgeleide personeels), de langdurige 
weg en de inflexibiliteit van een financieel-managementsysteem, behoren 
tot de mogelijke verklaringen dat het tussen wens en praktijk groot is. 
Opmerkelijk om te melden is dat andere soortgelijke eilanden in het 
Caribische gebied zoals Anguilla, Monserrat, Barbados and Gran Cayman 
eilanden, toch wel significant beter bleken (bij bekijken van de bijlage 1 - 
financiële rapporten van andere eilanden) e presteren op het gebied van 
financieel management dan Bonaire.  
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5 Aanbevelingen  

Zoals eerder is geconcludeerd zijn overheidsorganisaties op een paar 
uitzonderingen na, in grote lijnen in voldoende mate verzelfstandigd. De 
uitzonderingen hierbij zijn:  

 De Tourism Coorporation Bonaire N.V. (TCB) die pre-extern 
verzelfstandigd is, volgens de veronderstellingen van ter Bogt die 
gebaseerd zijn op de neoninstitutionele theorieën, hoogst intern 
verzelfstandigd moeten zijn. Met als gevolg dat de overheid weinig 
interventie heeft op de tactische en operationele beslissingen van TCB. 
Terwijl de interventie van de overheid op het gebied van toerisme 
weldegelijk wenselijk is.  

 Bepaalde deelactiviteiten (service, distributie) van Telefonia Boneriano 
N.V. en Water Energie Bedrijf N.V verdergaande vorm van 
verzelfstandiging (volledig geprivatiseerd) mogen hebben. Althans 
volgens de neoninstitutionele theorieën zijn de activiteiten bij deze 
organisaties minder lastig te compenseren voor externe effecten of te 
beheersen via regels, subsidies of belastingen voor particuliere 
producenten (waarbij de overheid als afnemers optreden). Bij de andere 
activiteiten (productie, infrastructuur, netwerk) van Telbo en Web, is 
omwille van schaalvoordelen niet wenselijk om meerdere aanbieders 
binnen deze marktsector te stimuleren. Hierdoor kan verregaande 
vormen van verzelfstandiging (volledig geprivatiseerd) of verplaatsing 
daarvan naar de marktsector (marktmonopolie) zonder enige vorm van 
concurrentie, leiden tot het monster van een marktmonopolie waarbij 
Bonaire per saldo slechter af is. Een overheidsmonopolie wordt 
tenminste nog door de politiek gecontroleerd, al zijn voortdurende 
politieke interventies op hun beurt door de politiek gecontroleerd, een 
slecht instrument om de macht van een overheidsmonopolie te 
beheersen. 

 
Verder is het wenselijk om nader onderzoek in te stellen naar de grote 
consumentenprijsverschil van drinkwater op Curaçao (7,5 US$/m3) en 
Bonaire (3,5 US$/m3). De prijs Bonaire blijkt een factor 2 goedkoper te 
zijn. Wellicht kan het kwaliteitsverschil van het geleverde drinkwater, 
geleverde diensten of besturingstructuur een verklaring hiervan zijn.   
 
Voor wat betreft financieel-economisch management welke ook zijn 
doorslag heeft op de mogelijke vorm van verzelfstandiging en 
motivatiemanagement binnen de organisaties zijn een en ander voor 
verbetering vatbaar. Hierbij doet het Bonaire goed aan om een bezoek te 
doen aan Anguilla, Monserrat, Barbados and Gran Cayman eilanden die op 
het gebied van financieel-economisch management goed scoren (zie bijlage 
I: rapporten). Bepalend bij hun strategie is gedegen financiële inzichten 
verschaffen, om hiermee partnerschappen voor strategische alliantie aan te 
lokken. Wellicht kan Bonaire hiermee zijn voordelen doen. 
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6 Discussie over het onderzoek en bevindingen 

Dit onderzoek had als doel de vormgeving en redenen voor deze 
vormgeving van verzelfstandiging van overheidsinstanties in Bonaire te 
bestuderen. Dit werd gedaan met behulp van een case-study waarbij 
interviews werden gehouden, en documenten werden verzameld en 
bestudeerd. 

Een grote beperking bij het uitvoeren van dit onderzoek was dat er een 
grote afstand bestond tussen de onderzoekslocatie en de onderzoeker die 
zich voornamelijk in Nederland bevond. Ondanks de ogenschijnlijke 
voordelen van moderne communicatietechnologie blijkt het in de praktijk 
niet mee te vallen om een dergelijk onderzoeksproject uit te voeren. Een 
belangrijk nadeel is dat het moeilijk was om afspraken te maken over het 
verkrijgen en verzenden van informatie. Het was niet altijd mogelijk om 
alle gewenste informatie boven tafel te krijgen. Dit heeft uiteraard een 
nadelig effect op de uitkomsten van dit onderzoek. Ten dele is het 
onderzoek hierdoor onvolledig. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de 
conclusies veranderen als meer volledige en meer accurate informatie 
beschikbaar zou zijn.  
 
Een tweede nadeel van het onderzoeken op afstand is dat face-to-face 
communicatie ontbrak. Alhoewel een telefonisch interview de mogelijkheid 
biedt om op een flexibele manier vragen te stellen, was het vanwege het 
ontbreken van non verbale communicatie soms toch lastig om optimaal te 
reageren en tijdens het gesprek al verhelderende en validerende vragen te 
stellen.  
  
Een mogelijkheid die in dit onderzoek verder niet is uitgewerkt is een 
comparatieve case-study waarbij Bonaire met vergelijkbare eilanden wordt 
vergeleken. Zo is een beter zicht te verkrijgen op het hoe en waarom dan 
in de huidige studie die zich tot Bonaire beperkte. De reden van deze 
beperking was pragmatisch. Het ligt buiten de mogelijkheden om binnen 
een afstudeerproject een dergelijk omvangrijk project te volbrengen. 
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