
IPSE Studies monitort de effecten van de maatregelen op de
verspreiding van het Coronavirus

De ontwikkeling van het Reproductiegetal (R-getal) geldt als belangrijkste maat bij het Coronabeleid. Het R-getal 
is echter een tamelijk ondoorzichtig getal dat niet eenvoudig te interpreteren is. IPSE Studies stelt daar het 
groeigetal of G-getal tegenover. Dit getal is een schatting van het tempo waarmee het aantal infecties per dag 
groeit of krimpt, uitgedrukt in procenten. Een positief percentage duidt op verdere groei van de pandemie, een 
negatief percentage op een krimp. Een aantal maal per week plaatsen wij een update van de G-cijfers op onze 
site.
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TPC-artikel over invloed sectorale kenmerken op
productiviteitsontwikkeling publieke dienstverlening

In de afgelopen decennia is de productiviteit in veel publieke sectoren afgenomen. In het artikel
'Productiviteitsontwikkeling publieke sector gedetermineerd', dat onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift voor
public governance, audit en control (TPC), maken Jos Blank en Alex van Heezik duidelijk dat dit voor belangrijk
deel samenhangt met sectorale kenmerken, zoals de arbeidsintensiteit van de dienstverlening en de groei (of
krimp) van de geleverde productie. Deze kenmerken zijn zelf niet of moeilijk beïnvloedbaar, maar dat betekent
niet dat er geen productiviteitsverbeteringen mogelijk zijn, betogen de auteurs. Er blijft nog voldoende
speelruimte over om de productiviteit positief te beïnvloeden.

Lees hier het volledige artikel.

Publicatie IPSE Studies in Didactief: Waarom het Nederlandse
onderwijsbeleid faalt

De verdeling van de budgetten is scheef, er komen steeds meer regels en scholen wankelen onder de
bureaucratie: het onderwijs zucht onder inconsistent beleid. Verander de beleidscultuur, bepleiten IPSE-
onderzoekers.

Lees hier het volledige artikel.

Jos Blank geeft lezing over Productiviteit van de overheid: Een
nadere analyse van de effectiviteit van 40 jaar
beleidshervormingen

Op vrijdag 11 december gaf Jos Blank een lezing met de titel "Productiviteit van de overheid: Een nadere
analyse van de effectiviteit van 40 jaar beleidshervormingen". De lezing was een bijdrage aan het Zijlstra PE
seminar ‘Sturen op output. De doelmatigheid van overheidsuitgaven’  Hierin schetste hij een somber beeld van
de effecten van alle ingrijpende hervormingen die de laatste 40 jaar hebben plaats gehad. Andere bijdragen
waren van prof. Gradus (VU), Joost Sneller (Tweede Kamerlid D’66) en Bart Snels (Tweede Kamerlid
GroenLinks). Na afloop gingen de beide wetenschappers in debat met de beide Kamerleden over de
mogelijkheden van doelmatigheidsverbetering in de publieke dienstverlening en in het bijzonder over het gebrek
aan interesse van politici om hier ook echt werk van te maken.

De presentatie van Jos Blank is terug te vinden op de website van IPSE Studies, evenals de achterliggende
essays.

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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