
Forse productiviteitsgroei UWV en SVB

De productiviteit van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) is tussen 2002 en 2018 fors toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek van IPSE Studies dat gisteren (29-
6) aan de Tweede Kamer is aangeboden. De productiviteitsgroei is vooral aangejaagd door bezuinigingen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees hier het volledige persbericht.

De publicatie Productiviteit uitvoering sociale zekerheid van Thomas Niaounakis, Alex van Heezik en Jos Blank
(ISBN: 9789083065304) is gratis te downloaden via IPSE Studies.

2 juli: WERKwebinar 'Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat
er fout en hoe kan het beter?' met Jos Blank en Roel Bekker

Hervormingen om de doelmatigheid te verbeteren hebben grote gevolgen voor organisaties, maar leiden zelden 
tot verbetering van de productiviteit. De minister kan beter zijn hand op de knip houden, zo adviseert Jos Blank 
(TU Delft, IPSE Studies). Blank onderzoekt doelmatigheid vooral op het niveau van overheidssectoren. Op het 
niveau van specifieke beleidsdossiers analyseerde Roel Bekker (oud-topambtenaar en -hoogleraar) fouten, 
blunders en mislukkingen bij de overheid. Van grote beleidsfouten tot concrete kostenoverschrijdingen. 

Donderdag 2 juli van 13:00 tot 14:00 uur organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en InternetSpiegel (ICTU) in samenwerking met Haagse Beek het 2e WERKwebinar
'Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?'. Schrijf je hier snel in.
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https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2020/06/Persbericht_IPSE_productiviteit_UWV_SVB.pdf
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_IPSE_productiviteit_UWV_SVB.pdf


Tegenvallende productiviteit publieke sector: Ziekte van
Baumol hardnekkig

Grote delen van de publieke sector kampen met een lage of dalende productiviteit. Dat blijkt uit recent
onderzoek van IPSE Studies naar de productiviteitsontwikkeling in vijftien belangrijke sectoren van de publieke
dienstverlening in Nederland over de periode 1980-2018. De onderzoeksresultaten tonen aan dat dit voor een
groot deel te wijten is aan de hoge arbeidsintensiteit in veel sectoren, waardoor het niet eenvoudig is
technologische vernieuwingen door te voeren.

Dit verschijnsel staat bekend als de Ziekte van Baumol. Omdat de lonen in deze sectoren sneller groeien dan de
productiviteit nemen de kosten van deze diensten steeds verder toe. Veel publieke diensten dreigen daardoor op
termijn onbetaalbaar te worden. Lees hier het volledige persbericht.

De publicatie De effecten van Baumol, Verdoorn en Robinson in de publieke dienstverlening. Een verdiepende 
analyse van productiviteitstrends van Jos Blank en Alex van Heezik (ISBN: 9789082725896) is gratis te 
downloaden op de website van IPSE Studies. Ook is een Powerpointversie beschikbaar.

Lees hier de column van Martin Sommer ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’ in de Volkskrant 
van 6 juni 2020
Lees hier het nieuwsitem in Binnenlands Bestuur ‘Productiviteit publieke sector valt tegen’ van 4 juni 2020

Publicatie van Jos Blank in Applied Economics

Op 22 juni 2020 is het artikel 'The use of the scaling property in a frontier analysis of a system of equations' 
gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Applied Economics. Download hier het volledige artikel.

https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2020/06/Persbericht_Tegenvallende-productiviteit-publieke-sector.pdf
https://www.ipsestudies.nl/belangrijkste-publicaties/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-ziekte-van-baumol-is-hardnekkiger-dan-corona~bd08b7bd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ipsestudies.nl%2F
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/publieke-sector-heeft-last-van-lage-dalende-productiviteit
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2020/07/The-use-of-the-scaling-property-in-a-frontier-analysis-of-a-system-of-equations.pdf
https://www.ipsestudies.nl/belangrijkste-publicaties/


Bijdragen IPSE Studies aan WERKcongres BZK

Het WERKcongres 2020, een initiatief van het ministerie van BZK, moest vanwege het Coronavirus worden 
afgeblazen. Tijdens dit congres zouden IPSE Studies-onderzoekers reflecteren op resultaten uit recent 
productiviteitsonderzoek, Dat kon helaas niet doorgaan, maar alle bijdragen aan het congres zijn inmiddels wel 
online beschikbaar. Zo ook de bijdragen van Jos Blank en Alex van Heezik (Productiviteitsbeleid: meer aandacht 
voor benchmarks en trends) en Thomas Niaounakis (Meer aandacht nodig voor agentschappen en zbo's).

Deze bijdragen zijn gebaseerd op twee rapporten die in 2019 zijn verschenen: Productiviteit van de overheid. 
Een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en 
netwerksectoren en Op afstand de beste? Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij IND, CJIB, SVB, 
RDW en het Kadaster

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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