
Hogere kosten kleinste én grootste gemeenten

Zowel de kleinste als grootste gemeenten hebben vaak te maken met hogere kosten vanwege hun schaal. Dat blijkt uit een
overzicht dat het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies in opdracht van de G4 maakte van het onderzoek naar
relatie tussen de schaal en kosten van gemeenten. Wanneer te klein te klein en te groot te groot is, verschilt wel per beleidsterrein.
Zo blijken grote gemeenten bij de belastinginning nog wel te profiteren van een grote schaal, maar bij het wegbeheer juist weer niet.

Lees hier het volledige artikel.
Zie ook Binnenlands Bestuur en EUR/ESSB

Productiviteit onderwijs verder afgenomen

De afgelopen decennia zijn de kosten van het onderwijs flink gegroeid, maar de prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde
waarde per leerling) groeien niet in hetzelfde tempo mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af. Dit geldt vooral
voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs waar sinds de jaren negentig sprake is van een
gestage achteruitgang van de productiviteit. Het wetenschappelijk onderwijs is daarop lange tijd een gunstige uitzondering, maar
ook daar is nu sprake van een daling. Het hoger beroepsonderwijs neemt een tussenpositie in. Dat blijkt uit de laatste
onderwijstrendanalyse van IPSE Studies waarover een artikel is verschenen in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 van de
leerstoelen van het CAOP. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd op de online database TrendsinPubliekeSector.nl  (TiPS). Ook
staat daar informatie over de invloed van overheidsbeleid op de productiviteit. Dat blijkt per saldo eerder een negatief dan positief
effect op productiviteit te hebben.
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Lees hier het volledige artikel.

Productiviteitsontwikkeling veiligheids- en justitiesysteem: meer dan de
som der delen, maar niet rooskleurig

De productiviteit van de dienstverlening op het terrein van veiligheid en justitie is sinds 1980 nauwelijks veranderd. In het gunstigste
geval krijgt de burger in 2016 nog evenveel 'waar' geleverd per euro belastinggeld als in 1980, maar waarschijnlijk iets minder.
Opvallend is wel dat het V&J-systeem als geheel beter functioneert dan de som der delen (de afzonderlijke sectoren).
In de allocatie van middelen verandert wel het nodige in de loop der tijd. De politie levert duidelijk in ten gunste van de rechterlijke
macht en gemeenten. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de reflectie van IPSE Studies op de ontwikkeling van de productiviteit
van het veiligheids- en justitiesysteem.

Lees hier het volledige artikel. 

Iets meten is beter dan niets meten

Leonore van Til, Projectmanager Vereniging voor OverheidsManagement schreef een artikel over het trendonderzoek van IPSE
Studies naar de productiviteitsverandering in vijftien publieke sectoren sinds 1980. 

Lees hier het volledige artikel.
Zie ook Platform O
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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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