
Leeratelier benchmarken van gemeenten

Er verschijnen steeds meer gemeentelijke benchmarks. Maar hoe komt een eerlijke vergelijking van
gemeentelijke prestaties tot stand? Op 4 december jl. organiseerde IPSE Studies in samenwerking met
het CAOP een leeratelier rondom deze thema's. Tijdens het interactieve atelier werd in vogelvlucht
kennisgemaakt met de belangrijkste wetenschappelijke concepten rondom productiviteits- en
doelmatigheidsonderzoek. IPSE Studies is gestart met de voorbereiding van 2 leerateliers; benchmarken
van gemeenten en een atelier over schaalvergroting. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dit melden
via info@ipsestudies.nl

Hoeveel kost een basisschoolleerling?

De Rijksoverheid trekt jaarlijks 6.700 euro uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet in zijn
geheel in de klas terecht. Waar komt het geld dan terecht? Het project ‘Geldstromen door de school’
brengt de onderwijsgeldstromen door en rond de school in beeld. Jos Blank is niet verrast over de
complexiteit van het systeem. ‘De wereld zit nou eenmaal complex in elkaar. Dat zie je terug in de
financiering. Ik denk dat zo’n schema in de zorg nog veel ingewikkelder zou zijn’, zegt Blank in een het
artikel ‘Hoeveel kost een basisschoolleerling’, dat op 3 november 2018 in de Volkskrant verscheen.

Faillissement voor MC Slotervaart en
IJsselmeerziekenhuizen Flevoland

In oktober 2018 zijn twee ziekenhuizen failliet gegaan. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Staan er
meer ziekenhuizen op omvallen? Moeten we de ziekenhuiszorg anders regelen? Op 26 oktober jl. was in
de BNR uitzending ‘Ask me anything’ Jos Blank te gast. Klik hier om de uitzending te beluisteren.

Publicatie Jos Blank in Business Research Quartely
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Een artikel van Jos Blank over het gebruik van een nieuwe methode om de doelmatigheid van 
burgerzaken bij gemeenten te meten werd in oktober 2018 gepubliceerd in het gerenommeerde 
wetenschappelijk tijdschrift Business Research Quaterly. Zie  https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S2340943618300926?via%3Dihub

Waar kunt u ons voor inzetten in 2019?

Ons onderzoek helpt publieke organisaties werk te maken van vraagstukken op terrein van doelmatigheid
en productiviteit. Krijgt de burger waar voor zijn belastinggeld? Hoe kunnen publieke organisaties
verantwoorden welke publieke waarde ze leveren? Van koepelorganisatie tot schoolbestuur, van
zelfstandig bestuursorgaan tot ministerieel departement en van gevangeniswezen tot rechterlijke macht:
de afgelopen tien jaar onderzochten we tal van publieke organisaties en sectoren. Ben u
geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op. Mail naar info@ipsestudies.nl of bel ons op 015 – 278 65 58.

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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