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Persbericht: Productiviteitsontwikkeling
uitvoeringsorganisaties overheid verschilt sterk 

De productiviteit van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de afgelopen twintig jaar toegenomen, de
productiviteit van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is juist afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek
van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies naar de productiviteitsontwikkeling van vijf
grote verzelfstandigde overheidsorganisaties (zbo’s en agentschappen) sinds het midden van de jaren
negentig. Naast de SVB en het CJIB zijn ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst
Wegverkeer (RDW) en het Kadaster onderzocht. 

Lees hier het volledige persbericht.
De publicatie Op afstand de beste? van Thomas Niaounakis en Alex van Heezik (ISBN: 9789082725872)
is hier gratis te downloaden.

Productiviteitsgroei invoering Nationale Politie in één jaar
verdampt

Na een aantal jaren van bescheiden groei, neemt de productiviteit – de geleverde prestaties per ingezette
euro – van de politie in 2017 weer af. De productiviteit van het gevangeniswezen laat daarentegen in
2017 een groei zien. De productiviteit van de rechterlijke macht verbetert nauwelijks ten opzichte van
2016.

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies publiceert vandaag de nieuwste cijfers over
de productiviteitstrends op het terrein van Veiligheid & Justitie. Deze cijfers zijn te vinden op de online
database TrendsinPubliekeSector.nl  (TiPS). 

Lees hier het volledige persbericht.

https://mailchi.mp/fe4706074a1b/nieuwsbrief-ipse-januari-719941?e=[UNIQID]
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2019/12/IPSE_persbericht_op-afstand-de-beste.pdf
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2019/12/IPSE_rapport_op-afstand-de-beste.pdf
https://www.trendsinpubliekesector.nl/
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2019/12/Persbericht-TiPS-VJ-update.pdf
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Productiviteitsgroei overheid teleurstellend doet veel stof
opwaaien

De afgelopen decennia voert de overheid een groot aantal hervormingen door in de publieke sector.
Verbetering van de productiviteit staat hierbij vaak centraal. IPSE Studies heeft onderzocht of dit beleid
succesvol is geweest. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in de studie Productiviteit van de
overheid; een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie
en netwerksectoren. Meer informatie en het rapport gratis downloaden 

Matin Sommer schreef n.a.v. ons rapport een column in de Volkskrant; In het bestuur moet alles anders,
opdat alles hetzelfde blijft. Op BNR gaf Jos Blank een toelichting. Het fragment is hier te beluisteren.

Workshop meten doelmatigheid en doeltreffendheid 

Op dinsdag 29 oktober organiseerde Thomas Niaounakis (IPSE) in samenwerking met het Ministerie van
BZK een workshop over het meten van de doelmatigheid en doeltreffendheid van zelfstandige
bestuursorganen en agentschappen, zoals het UWV en het CJIB. Aanleiding hiervoor is een onderzoek
dat IPSE Studies momenteel uitvoert naar vijf van dit soort organisaties. Meer info.

Publicatie in Sustainability

Op 25 november jl. is ons artikel “Managing Size of Public Schools and School Boards: A Multi-Level Cost
Approach Applied to Dutch Primary Education” gepubliceerd in Sustainability (maandelijks peer-reviewed,
open access, wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door MDPI) als onderdeel van Special
Issue Economies of Scale and Collaboration. Het volledige artikel is hier te lezen.

Zijn hogere salarissen de oplossing voor
personeelstekorten?

Vanwege personeelstekorten gaan scholen een week dicht. Ook sluiten politiebureaus en hele
verpleegafdelingen. Moeten in de hele publieke sector de salarissen omhoog? Lees 
Lees hier het volledige interview met Jos Blank in het Parool van 30 november jl.

IPSE Studies wenst u hele fijne feestdagen en een
productief en doelmatig 2020!

https://www.ipsestudies.nl/nieuws/productiviteitsgroei-overheid-teleurstellend/
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2019/11/In-het-bestuur-moet-alles-anders-opdat-alles-hetzelfde-blijft-De-Volkskrant.pdf
https://www.bnr.nl/player/archief/20191030075150300
https://www.ipsestudies.nl/nieuws/workshop-over-het-meten-van-de-doelmatigheid-en-doeltreffendheid/
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6662/htm
https://www.parool.nl/nederland/zijn-hogere-salarissen-de-oplossing-voor-personeelstekorten~b8b410ac/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
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IPSE Studies beoogt het empirisch onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publieke
sector in Nederland te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de

inrichting van een doelmatige publieke sector. Vragen? Neem contact op via info@ipsestudies.nl
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