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Onderzoeksprogramma 2018 - 2019

Voor de periode 2018-2019 ontvangt IPSE Studies opnieuw een programmasubsidie van het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor onderzoek naar de productiviteit van de publieke

sector. Het programma bevat vijf onderdelen.

Het zwaartepunt van het onderzoeksprogramma komt te liggen op een trendanalyse van een aantal

uitvoeringsorganisaties (zbo’s en agentschappen). Verder bevat het programma een onderdeel waarin

een design wordt gemaakt voor een globale analyse van de productiviteit van departementen. De

uitkomsten van de trendanalyses van de sectoren onderwijs, zorg, veiligheid en justitie en netwerken uit

het programma 2014-2017 vormen de basis voor een uitgebreide beschouwing over het effect van

beleidsinstrumenten in de publieke sector. De toegankelijkheid van de resultaten van de bestaande

trendanalyses wordt verder vergroot door een webapplicatie te ontwikkelen. Deze webapplicatie heeft

betrekking op de sector Veiligheid en justitie. Het laatste onderdeel betreft een integrale analyse van de

gehele veiligheidsketen.

Het gehele programma wordt begeleid door een programmaraad, bestaande uit wetenschappers,

beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke organisaties.
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Productiviteit netwerksectoren afgelopen
decennia sterk toegenomen 

De productiviteit van de netwerksectoren 

drinkwater, energie en spoorwegen is de 

afgelopen decennia fors toegenomen. De 

belangrijkste aanjager van de groei is de 

technologische ontwikkeling. De liberalisering 

van de netwerksectoren heeft mogelijk ook een 

rol gespeeld. Hard bewijs hiervoor ontbreekt 

echter. Dat zijn de belangrijkste conclusies van 

het vierde (en laatste) deel van de IPSE Studies-

reeks Productiviteit van overheidsbeleid, deze 

week verschenen.

Download hier direct de publicatie

Forse doelmatigheidsverschillen gemeentelijk
wegbeheer

De doelmatigheid van het gemeentelijk
wegbeheer verschilt onderling flink. Veel
gemeenten kunnen het wegbeheer op het eerste
gezicht nog doelmatiger inrichten. Dat blijkt uit
het onderzoek ‘Wegen gewogen’, dat eind vorig
jaar verscheen.

Download het rapport

Agenda
29 januari 13:00 - 16:15 Jos Blank bij rondetafelgesprek inzake zorgfusies, Tweede Kamer

30 januari 19:00 - 21:00 Jos Blank bij rondetafelgesprek financiering van het funderend onderwijs,
Tweede Kamer

Binnenkort komen de door Jos Blank te presenteren position papers beschikbaar op de website van de
Tweede Kamer en de website van IPSE Studies.

Publicaties, media en opinie
Jos Blank in de Volkskrant over ziekenhuisfusies naar aanleiding van ACM-rapport.

https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2018/10/nederlandse_netwerksectoren-2.pdf
https://www.ipsestudies.nl/wp-content/uploads/2021/11/C5200-05-Lokale-infrastructuur.def_-1.pdf
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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. Het betreft hier onderzoek met een sterk kwantitatief
modelmatig karakter. Het instituut valoriseert de resultaten op verschillende manieren, onder andere via

directe advisering aan beleidsmakers en bestuurders, het publiceren in nationale en internationale
vaktijdschriften en het organiseren van cursussen en seminars. Verder beschikt het over uitgebreide
databases van de publieke sector. Het onderzoek richt zich op vraagstukken over schaalvergroting,
marktordening, financiering, regulering, publiek-privaat, samenwerkingen, bureaucratie en interne

bedrijfsvoering (HRM-beleid, IT-beleid, inkoop, uitbesteding en samenwerking). Vragen? Neem contact op
via info@ipsestudies.nl
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