
Persbericht: Productiviteitsgroei overheid teleurstellend

De afgelopen decennia voert de overheid een groot aantal hervormingen door in de publieke sector. 
Verbetering van de productiviteit staat hierbij vaak centraal. Om dat voor elkaar te krijgen worden 
bekostigingssystemen aangepast, voorzieningen geprivatiseerd en verzelfstandigd, vormen van 
concurrentie ingevoerd en instellingen fors opgeschaald. De effecten van deze hervormingen zijn over het 
algemeen teleurstellend. 

IPSE Studie 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. Het persbericht en de studie 
worden vandaag gepubliceerd. Meer informatie en het rapport gratis downloaden 

Hoe kan het dat uitgaven aan onderwijs stegen en
lerarensalarissen niet?

Al jaren wordt geklaagd dat het onderwijs steeds minder uitgeeft aan leraren en steeds meer aan
randzaken. IPSE Studies becijferde in opdracht van de Volkskrant dat dit wel meevalt. Tussen 1998 en
2016 daalt het aandeel van de lerarensalarissen in de totale kosten van het voortgezet onderwijs van 65
naar 57 procent. Maar daar staat tegenover dat het aandeel van het niet-onderwijzend personeel stijgt
van 17 naar 22 procent. Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in de Volkskrant 21-9-2019.

Vermelding in het Tijdschrift voor de Politie
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In het Tijdschrift voor de Politie nr. 5 – 2019: de productiviteit van de dienstverlening op het terrein van
veiligheid en justitie is sinds 1980 nauwelijks verbeterd. In het gunstigste geval krijgt de burger in 2016
nog evenveel ‘waar’ geleverd per euro belastinggeld, maar waarschijnlijk iets minder.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de productiviteit in het veiligheids- en justitiesysteem in opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Opvallend is wel dat het V&J-systeem als geheel beter functioneert
dan de som der delen (de afzonderlijke sectoren). Lees hier meer.

Publicatie in ITOR

International Transactions in Operational Research (ITOR) is een collegiaal getoetst wetenschappelijk
tijdschrift dat wordt gepubliceerd door Wiley-Blackwell namens de Internationale Federatie van
Operational Research Society. Op 3 september jl. werd hierin ons onderzoek Policy reforms and
productivity change in the judiciary system: a cost function approach applied to time series of the Dutch
judiciary system between 1980 and 2016 gepubliceerd. Meer informatie

Nieuw onderzoeksprogramma voor IPSE Studies:
Productiviteit van de overheid 2020-2023

Voor de komende jaren heeft IPSE Studies weer een uitgebreid onderzoeksprogramma opgesteld onder 
de titel Productiviteit van de overheid 2020-2023. Het programma omvat onderzoeken naar de 
productiviteitsontwikkeling van verschillende publieke sectoren, een aantal grote uitvoeringsorganisaties 
en kerndepartementen. Het accent van deze onderzoeken ligt vooral op het effect van sturingsrelaties. 
Daarnaast komt een aantal thema’s  aan bod, zoals de effecten van ICT en HRM-beleid. Deze thema’s 
spelen vooral op het bestuurlijke niveau van organisaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties subsidieert het onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma inzien 

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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