
VORDERINGEN OP SCHOOL 1

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief



2 VORDERINGEN OP SCHOOL



VORDERINGEN OP SCHOOL 3

   Sociaal en Cultureel Planbureau
   Den Haag, december 2001

Doelmatigheid in de publieke 

sector in perspectief

Overdenkingen bij het 
afscheid van Jos Blank



4 VORDERINGEN OP SCHOOL

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:

a.  wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samen-
  hangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande 
  en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

b.  bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven 
  van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c.  informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal 
  beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze 
  uitvoering mogelijk te maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn, die het beleid 
van meer dan één departement raken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal 
en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid. Omtrent 
de hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene 
Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2001
SCP-Symposia 1
Binnenwerk: Redactie SCP
Omslagontwerp: GO–Grafi sche Ontwerpen, Den Haag

ISBN 90-377-0081-0
NUGI 661

Sociaal en Cultureel Planbureau
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel.  (070) 340 70 00
Fax (070) 340 70 44

Website: http://www.scp.nl
E-mail: info@scp.nl



 1

     INHOUD

1.  Ten geleide  3
Theo Roes

2.  Doelmatigheid van overheidsbeleid 7
 Flip de Kam

3.  Benchmarking als beleidsinstrument  15
Hans de Groot

4.  Reikwijdte van het doelmatigheidsonderzoek 21
Nol Merkies

5.  Ontwikkeling doelmatigheidsonderzoek in Nederland 31
René Goudriaan

6.  Doelmatigheid in de publieke sector: een vooruitblik 39
  Jos Blank

Bijlagen
A  Literatuurlijst Jos Blank 43
B  Korte beschrijving van de belangrijkste SCP-publicaties van Jos Blank 47





1

Op 31 augustus 2001 heeft Jos Blank het SCP verlaten, om zijn toekomst verder 
vorm te geven in de private onderzoekswereld. Jos Blank is veertien jaar in dienst 
geweest bij het SCP, eerst als senior-medewerker en later als coördinator van het 
onderzoeksprogramma Productie Quartaire sector. Zijn loopbaan bij het SCP heeft 
voornamelijk in het teken gestaan van onderzoek naar de doelmatigheid van publieke 
voorzieningen.

Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft het SCP op 13 juli 2001 een symposium geor-
ganiseerd met als thema: Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief.  Dit 
boekje geeft een uitwerking van de teksten die op dit symposium door de uitgenodigde 
sprekers zijn uitgesproken. De doelmatigheidsproblematiek in de publieke sector wordt 
daarbij in het perspectief geplaatst van het beleid (wat kunnen we doen), de weten-
schap (wat kunnen we weten) en de geschiedenis (wat is er gebeurd). 

 Een blik op de zaal tijdens het  afscheidssymposium
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Bij het vertrek van Jos Blank: 
Terugkijken en vooruitzien
Het vertrek van Jos Blank – sedert 1987 
medewerker van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) – was een goede aanlei-
ding om op 13 juli 2001 een symposium 
te houden over de doelmatigheidsstudies 
van het bureau. Het SCP is hiermee onge-
veer vijftien jaar bezig. 
De eerste publicatie Doelmatig dienstverlenen (Goudriaan et al. 1989) omvatte analy-
ses van verschillende publieke voorzieningen (verzorgingshuizen, politie, bibliotheken 
en algemeen voortgezet onderwijs) en presenteerde voor die tijd belangrijke inzichten 
over doelmatigheid. Zo kon worden gewezen op de grote verschillen in doelmatigheid 
tussen instellingen en het belang van de omvang en samenstelling van de productie.
In de jacht naar bezuinigingen gingen de (fi nanciële) beleidsmakers indertijd wat al te 
enthousiast met de resultaten aan de haal. Dit weinig subtiele gebruik van onderzoek 
heeft het doelmatigheidsonderzoek geen goed gedaan. Sectoren stelden zich terug-
houdend op en lieten geen pottenkijkers toe. Nu we een groot aantal jaren en vele 
doelmatigheidsstudies verder zijn, is het goed terug te kijken, de balans op te maken en 
vooruit te zien door vragen voor de toekomst te formuleren. 

Jos Blank heeft zelf het initiatief genomen om internationaal de stand van zaken rond 
productiviteitsstudies op te maken. In Public Provision and Performance (Blank et al. 
2000) formuleert hij een aantal conclusies, waarop de verschillende sprekers op dit 
symposium terugkomen. Daarmee was dit symposium ook een eerste voorbereidende 
stap in de zelfevaluatie die het SCP komend jaar zal ondernemen in het kader van het 
kwaliteitsbeleid.

Wanneer wordt teruggekeken op de doelmatigheidspublicaties die in deze vijftien jaar 
tot stand zijn gekomen, valt in de eerste plaats op hoezeer de statistische technieken 
zijn verfi jnd en hoe steeds hogere eisen worden gesteld aan de data. Deze voortdurende 
innovatie is ingegeven door het feit dat relatief eenvoudige technieken weinig recht 
doen aan de aard van de publieke dienstverlening en de condities waaronder wordt 
gewerkt. Deze ontwikkeling brengt echter wel een paar problemen met zich mee.

De defi nitie van de productie is een voortdurende bron van dissensus. Beleidsmakers 
en producenten achten de eigen sector zo uniek dat de productie ervan niet via 
enkele eenvoudige indicatoren is te meten. In het bijzonder kwaliteit blijkt moeilijk te 
verdisconteren. De verschillende stakeholders – overheden, fi nanciers, beroepskrachten 
en klanten – hanteren ieder hun eigen defi nitie van kwaliteit. Dit probleem wordt nij-
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pender, nu de kwaliteit van de quartaire dienstverlening meer in de maatschappelijk en 
politieke belangstelling komen te staan. De vraag van de burger naar kwaliteit neemt 
toe en de overheid heeft een grotere behoefte aan informatie over de prestaties van 
verzelfstandigde instellingen. De vraag is op welke wijze het SCP meer rekening kan 
houden met de verschillende visies. In hoeverre is aanvullend onderzoek noodzakelijk? 
Daarnaast speelt ook nog het vraagstuk van de effectiviteit, waarop doelmatigheids-
onderzoek per defi nitie geen antwoord kan geven. We kunnen immers uiterst doelma-
tig zinloze goederen en diensten produceren. Desalniettemin kan de vraag worden 
gesteld of het SCP de effectiviteits– en doelmatigheidsonderzoeken, en daarmee de 
relatie tussen geproduceerde diensten en beoogde effecten, niet meer met elkaar moet 
verbinden. Dit betekent een intensievere interdisciplinaire samenwerking. 

In het verlengde van de defi nitiekwestie ligt het meetvraagstuk en de beschikbaarheid 
van data. Het SCP heeft in de afgelopen jaren fl ink geïnvesteerd in een databank voor 
de quartaire sector. Er komen meer gegevens beschikbaar, maar juist over factoren 
die politiek en maatschappelijk van belang zijn – onder meer kwaliteit –, is de infor-
ma tievoorziening nog zeer beperkt. Dit geldt zeker in het geval voor een adequate 
analyse tijdreeksen nodig zijn. Deze zijn vaak niet aanwezig, ook al om de vele 
her structureringen in de quartaire sector longitudinale dataverzameling bemoeilijken. 
De vraag is op welke wijze de datavoorziening kan worden verbeterd en zo niet, welke 
alternatieven, bij voorbeeld cross-sectionele analyses of casestudies, beschikbaar zijn 
om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze doelmatigheidsanalyses uit te voeren. 
In dit verband ware te bezien of en hoe het SCP kan ‘meeliften’ met de huidige bench-
mark-activiteiten. De vraag is uiteraard of de kwaliteit van de verzamelde gegevens 
voldoet aan de wetenschappelijke eisen. En zo niet, op welke wijze kan het SCP via 
participatie in dit soort projecten zijn invloed aanwenden om verbetering te bereiken. 

De studies van het SCP naar doelmatigheid hebben diverse aandachtspunten voor het 
beleid opgeleverd. Schaalvraagstukken en de productenmix waren telkens belangrijke 
aandachtspunten, waarover de onderzoekers van het SCP uitspraken deden. Deze uit-
komsten over optimale schaal en optimale combinatie van diensten riepen echter ook 
de meeste vragen op. De praktijkmensen of beleidsvoerders herkenden zich niet altijd 
in de uitkomsten. Hoewel het voor een goed ingevoerde praktijkdeskundige natuurlijk 
gemakkelijk is een of meer praktijkvoorbeelden te geven die algemene uitkomsten 
van wetenschappelijk onderzoek logenstraffen, mag een dergelijk standaardreactie 
geen excuus zijn om de al dan niet terechte kritiek te negeren. De vraag is, waarom 
de resultaten niet altijd overtuigen. Er zijn verschillende mogelijkheden. De wiskun-
dige modellering kan gepaard gaan met een te sterke reductie van factoren die in 
de praktijk relevant zijn voor doelmatigheidsuitkomsten, of de dataverzameling laat 
minder geavanceerde analyses toe dan vanuit inhoudelijke overwegingen noodzakelijk 
zou zijn. Een aanwijzing is hiervoor is het gegeven, dat de verschillen tussen instellin-
gen niet altijd bevredigend kunnen worden verklaard. Ook zou het feit, dat het SCP zich 
concentreert op input–outputanalyses en minder aandacht besteedt aan bedrijfsproces-
sen een reden kunnen zijn, waarom de resultaten niet erg veel indruk maken op 
managers in de verschillende sectoren. 
Meer in het algemeen zijn de doelmatigheidsrapporten voor de niet–ingewijden moei-
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lijk toegankelijk, althans zo wordt ons veelvuldig gemeld. Hoewel Blank in zijn 
slotbeschouwing van eerder genoemde bundel schrijft dat de gebruikte technieken 
gemakkelijk aan managers kunnen worden uitgelegd, blijkt het toch telkens moeilijk 
voor anderen dan vakgenoten de resultaten op een overtuigende en transparante wijze 
te presenteren. De inschakeling van praktijkdeskundigen via begeleidingscommissies 
en/of het verrichten van casestudies hebben in dit opzicht wel een positief effect gehad, 
maar kennelijk nog niet voldoende. Kortom: er zijn voor een beleidsgericht instituut 
als het SCP genoeg redenen om na te denken over een overtuigende presentatie van 
de onderzoeksresultaten. 

Het doelmatigheidsonderzoek is binnen het SCP een aparte tak van wetenschappelijke 
sport geworden, waarin zeer behoorlijke prestaties zijn geleverd. De vraag is echter 
of het bureau de behaalde resultaten voldoende heeft geïntegreerd in andere projecten 
en met name in de ramingen, die op de verschillende terreinen zijn opgesteld. Er 
zijn enkele projecten uitgevoerd waarin de verschillende binnen het bureau gangbare 
benaderingen op een effectieve manier zijn samengebracht. Het mooiste voorbeeld 
van zo’n gelukkig huwelijk is nog steeds de studie School en schaal, waarin de 
mogelijkheden voor schaalvergroting in onderwijs vanuit verschillende gezichtshoeken 
werden verkend. Dit project kreeg dan ook een follow-up in die zin dat het ministerie 
van OC&W het SCP uitnodigde om de processen van schaalvergroting in het onderwijs 
gedurende een aantal jaren te volgen en te evalueren. In de komende jaren zullen 
dergelijke kwesties in het kader van het kwaliteitsbeleid voor de quartaire sector weer 
actueel worden, maar dan waarschijnlijk in omgekeerde richting.

Ten slotte komt de vraag op in hoeverre de huidige verbreiding van monitoring-
in  stru menten en benchmarkactiviteiten nieuwe kansen biedt aan het doelmatigheids-
onderzoek. Afgezien van de eerder genoemde mogelijk positieve invloed op de 
dataverzameling is benchmarking voor doelmatigheidsonderzoek vooral van belang 
omdat prestatievergelijking uitdrukking is van een nieuwe besturingsfi losofi e waarin 
doelmatigheid een centrale plaats heeft. Benchmarking heeft niet meer dan een signale-
rende functie. Dieper gravend onderzoek naar de doelmatigheid en naar de verschillen 
tussen instellingen zal noodzakelijk zijn om tot een gefundeerde evaluatie van instel-
lingen te komen. De vraag is op welke wijze het SCP een alliantie kan aangaan met de 
vele instituten die in het veld bezig zijn met benchmarking. 

Niet alle vragen die door mij aan het begin van het symposium zijn geformuleerd, 
zijn die middag uitvoerig aan de orde geweest, maar de inleiders hebben voldoende 
bouwstenen aangedragen om de discussie voort te zetten, zowel binnen het SCP als 
daarbuiten. In elk geval vond de directie van het SCP de bijdragen voldoende interessant 
om ze via dit boekje en de web-site te verspreiden. 

Zoals ik aan het begin van het symposium de sprekers – met uitzondering van prof. 
Merkies allen oud-medewerkers van het SCP – van harte heb verwelkomd, zo bedank ik 
hen nu van harte voor hun bijdragen. Niet alleen voor hun voordracht die middag, maar 
misschien nog wel meer voor de moeite die ze hebben genomen om hun bijdragen 
op schrift te stellen. 
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Het afscheid van Jos Blank – een zeer gewaardeerd medewerker – is daarmee op een 
passende wijze gemarkeerd.

Th.H. Roes
adjunct-directeur SCP
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Flip de Kam; In de jaren 1981–1988 verbonden aan het 

Sociaal en Cultureel Planbureau. Thans als hoogleraar 

werkzaam bij de Faculteit der Economische Wetenschappen, 

Rijksuniversiteit Groningen.

Allocatievraagstukken
Het mensbeeld van economen lijkt 
vooral te zijn geïnspireerd door het 
vrouwtje van kabouter Piggelmee: de 
behoefte van individuen aan goederen 
en diensten zou eindeloos groot zijn. 
Stel dat dit klopt. Dan blijft de vraag 
hoe in die behoeften kan worden voor- 
zien. Vaak is het prijsmechanisme 
doorslaggevend.
Aan andere behoeften komt de over-
heid met inschakeling van het bud-
getmechanisme tegemoet. Prijs- noch 
budgetmechanisme is overigens in staat 
sommige van de meest wezenlijke 
behoeften van mensen te bevredigen.
Op markten coördineert het prijsmechanisme – de werking van vraag en aanbod – 
beslissingen over wat, hoe, hoeveel en voor wie wordt geproduceerd. Overheidsin-
grijpen in de economie valt terug te voeren op onvrede met sommige uitkomsten van 
het prijsmechanisme. De overheid kan op verschillende manieren proberen ongewenste 
uitkomsten van marktprocessen te corrigeren. Een belangrijk correctiemechanisme is 
het uitgaven– en inkomstenbeleid van de overheid.
Overheidsinstellingen produceren goederen en diensten zoals openbaar bestuur, recht-
spraak en defensie. Voor zover de productie door anderen plaatsvindt, neemt de over-
heid de bekostiging voor haar rekening (bouw van kantoren, aanleg en onderhoud van 
wegen en dijken) of verleent zij een bijdrage in de productiekosten (subsidiëren van 
particulier onderwijs, kunst en cultuur). Voorts kan de overheid maatregelen nemen 
die zijn gericht op verbetering van de marktwerking en het doorzichtig maken van 
marktprocessen. In al deze gevallen stuurt de overheid de inzet van productiefactoren, 
of anders gezegd, de allocatie van arbeid en kapitaal.
Het budgetmechanisme bepaalt omvang, samenstelling en bekostiging van door de 
overheid tot stand gebrachte collectieve voorzieningen. Het bestaat in een democra-
tische samenleving uit drie onderdelen:
1.  Het stelsel van politieke partijen, dan wel niet aan een partij gebonden 
  kandidaat–volksvertegenwoordigers;
2.  Periodieke vrije en geheime verkiezingen van volksvertegenwoordigers en:
3.  Stemmingen in de volksvertegenwoordiging.
Waar het budgetmechanisme regeert, is de afstemming van het voorzieningenaanbod 
op de voorkeuren van de bevolking moeilijk, doordat – anders dan bij het prijsmecha-
nisme – mensen hun voorkeuren voor overheidsvoorzieningen niet kenbaar hoeven 
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te maken. Het informatietekort inzake de gewenste omvang en samenstelling van 
overheidsvoorzieningen dat hiervan het gevolg is, maakt het tevens moeilijk het 
aanbod snel aan gewijzigde voorkeuren aan te passen. Het heeft verder tot gevolg 
dat belangengroepen, niet in de laatste plaats koepelorganisaties van de aanbieders, 
soms grote invloed op de besluitvorming en op de inzet van productiefactoren kunnen 
uitoefenen. Een en ander ondermijnt de doeltreffendheid van het aanbod: wordt in 
bestaande behoeften voorzien?
Trekt de overheid de voortbrenging van goederen geheel aan zich, dan ontstaat nog 
een ander probleem: de tucht van de markt is uitgeschakeld. Dit kan de doelmatigheid
van de voortbrenging verminderen – wordt tegen de geringste kosten in bestaande 
behoeften voorzien? Concurrentie tussen aanbieders brengt daarentegen een minder 
doelmatige werkwijze als vanzelf aan het licht, omdat de producent die tegen de 
laagste kosten werkt de opdracht (van de overheid) binnenhaalt. Bij afwezigheid 
van concurrentie kost het volksvertegenwoordigers daarentegen de grootst mogelijke 
moeite eventuele verspilling en ondoelmatigheden van overheidsdiensten aan de kaak 
te stellen, doordat het uitvoerend apparaat – de agent – een grote informatievoorsprong 
op de volksvertegenwoordiging – de principaal – heeft. De agent kan bovendien de 
informatievoorziening aan zijn principaal manipuleren.

Planvorming kwartaire sector
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) probeert al meer dan twintig jaar op uit-
eenlopende manieren een bijdrage te leveren aan een doeltreffender allocatie van 
middelen binnen het overheidsapparaat en dusdoende te komen tot een rationeler 
toepassing van het budgetmechanisme. Een deel van die inspanningen wortelt in het 
project Personeelsvoorziening Kwartaire Sector (PKS), dat aan het eind van de jaren 
zeventig in samenwerking met het Centraal Planbureau werd opgestart. Dit project had 
tot doel belanghebbenden meer inzicht te geven in het gebruik van diensten die worden 
geleverd door de overheid en door niet–winstbeogende producenten, voor zover deze 
laatsten overwegend uit collectieve middelen worden gefi nancierd. De resultaten van 
deze studies konden onder andere worden gebruikt om de toewijzing van personeel aan 
deelsectoren van de kwartaire sector te verbeteren. 
Zoals werd opgemerkt, is het voor beleidsmakers – gegeven de budgettaire randvoor-
waarden – moeilijk de productie af te stemmen op de (potentiële) vraag. In de 
kwar taire sector ontbreken immers veelal kostendekkende prijzen die een aanwijzing 
vormen voor relatieve schaarsten en de behoefte aan diensten. De planvorming 
beoogde voor een groot aantal voorzieningen zogeheten basisramingen van het voor–
zieningengebruik en de daarvoor benodigde personeelsaantallen op te stellen. In de 
basisraming werd de trendmatige ontwikkeling van het gebruik van voorzieningen 
in het verleden gemeten met behulp van gebruiksindicatoren, zoals het aantal leer-
lingen, het aantal patiënten enzovoort, en werd het toekomstige gebruik volgens 
welomschreven regels vooruitberekend. Daarbij werd – waar relevant – rekening 
gehouden met demografi sche ontwikkelingen. De basisraming werd beschouwd als 
een globale indicatie voor de vraag naar voorzieningen. 
Uit de aldus bepaalde vraag werd de benodigde personeelssterkte afgeleid, uitgaande 
van een constante personeelsinzet per gebruikseenheid. Bij veronderstelling verbetert 
de productiviteit in de kwartaire sector dus niet. Evenmin werd in eerste aanleg 
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gekeken naar mogelijkheden om arbeid door kapitaal te vervangen.
In de periode 1979–1986 verschenen zes PKS–bulletins.1 Bovendien publiceerde het 
Bureau twee ‘trendrapporten’ voor de kwartaire sector.2 Op dit moment – naar ik heb 
begrepen – werkt het SCP aan een up-date. 

1  Het eerste rapport uit deze serie inventariseerde gegevens die over de quartaire sector beschikbaar waren. 

  Het tweede bulletin (1980) bevatte een basisraming van de vraag naar arbeid vanuit de quartaire sector in 

  de jaren tachtig. Het derde bulletin (1982) raamde het aanbod van arbeid voor de quartaire sector. Het 

  vierde bulletin (1982) confronteerde vraag en aanbod, gespecifi ceerd naar opleiding. Het vijfde bulletin 

  gaf een lange-termijn confrontatie van arbeidsvraag en arbeidsaanbod in de zorgsector.

2  Het rapport uit 1984 projecteerde de vraag naar voorzieningen en de bijbehorende personeelsbehoefte voor 

  de periode 1983–1990. Het trendrapport uit 1989 bestreek de periode 1970–1993; het detailleerde gebruik, 

  personeel en (gedefl eerde) kosten.

_____________________________

De memoranda quartaire sector
Verder onderzoek naar het kostenbeloop in verschillende delen van de quartaire sector 
vormde een logische voortzetting van dit werk. Het zesde PKS-bulletin (1986) richtte 
het zoeklicht op de inzet van personele en niet-personele productiemiddelen. Het 
veronderstelde gelijkblijvende verband tussen personeel en hoeveelheid diensten werd 
losgelaten. Deze statistische verkenning bracht het beloop van de reële loonkosten 
per arbeidsjaar en dat van de reële niet-loonkosten per gebruikseenheid in kaart, te 
beginnen in het jaar 1970. Deze muis had een staartje. Het toenmalige kabinet gaf 
het SCP in 1986 opdracht vóór elke kabinetsformatie een rapportage uit te brengen 
over de allocatie van beschikbare middelen, gebaseerd op het trendmatige gebruik van 
voorzieningen, rekening houdend met veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw 
van de bevolking. De gevraagde verkenningen werden neergelegd in ‘memoranda’ 
die zijn uitgebracht in 1986, in 1989, in 1994 en in 1998. Op dit moment wordt 
ongetwijfeld hard gewerkt aan al weer het vijfde memorandum, met het oog op de 
kabinetsformatie van het komende jaar. 
Sinds de invoering van de ‘Zalmnorm’ (in 1994) vormt de kabinetsformatie het hoofd-
moment waarop ‘ijklijnen’ voor de uitgaven van onderdelen van de quartaire sector 
worden getrokken. In zoverre kunnen de memoranda op geen beter moment worden 
opgesteld. Tegelijkertijd is bij de gewijzigde begrotingssystematiek het bewustzijn 
onder pressiegroepen en belangenbehartigers toegenomen dat de voornaamste knopen 
inzake de toewijzing van de overheidsmiddelen aan de tafel van de formateur worden 
doorgehakt. Informatie uit de SCP-memoranda inzake de quartaire sector moet dus con-
curreren met een wassende vloed (des)informatie uit zeer diverse bronnen. Uiteindelijk 
blijft het aan politieke preferentiemakelaars collectieve voorkeuren van het electoraat 
te interpreteren en te prioriteren. De besluitvorming in dezen blijft onverminderd 
gebaat bij een rationele afweging van taken en middelen. Mijn indruk is evenwel dat de 
invloed van de SCP-analyses taant, nu het nieuwe er eenmaal af is. 
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Is het toeval dat de analyses uit 1986 en 1989 nog zijn gepubliceerd als cahier,3 en 
die uit 1994 en 1998 als een simpel werkdocument in een ringbandje?4 De soberder 
vormgeving lijkt de dalende status van de analyses te onderstrepen. 

Productiviteitsanalyses
Voortbouwend op de PKS-fundamenten die zijn gelegd in de jaren tachtig heeft 
het SCP inmiddels een aanzienlijke expertise opgebouwd op het terrein van doelma-
tigheidsstudies in de quartaire sector. De studie Doelmatig dienstverlenen (1989) was 
de vrucht van echt pionierswerk. De auteurs deden een baanbrekende poging de 
kennis te vergroten van het verband tussen ingezette middelen en geleverde diensten, 
dus van de productiestructuur van quartaire diensten. Deze werd geanalyseerd voor 
bejaardenoorden, de politie, de openbare bibliotheken en het algemeen voortgezet 
onderwijs. De resultaten brachten aanzienlijke verschillen in productiviteit (de inzet 
van personeel, materieel en kapitaal gerelateerd aan productievolume) aan het licht, 
zowel tussen deelsectoren als tussen producenten die binnen een en dezelfde sector 
werkzaam zijn. De studie presenteerde voorts resultaten van enkele beleidssimulaties, 
op basis van:
1.  Een ‘grensvariant’, waarbij de minst doelmatige producenten werden geacht hun 
   productiviteit op te schroeven tot die van instellingen die als ‘benchmark’ functio-
   neerden, en; 
2.  Een ‘schaalvariant’, waarbij producenten bij wijze van gedachtenexperiment werden 
   geherstructureerd tot optimale schaalomvang. 
In dezelfde traditie volgde in 1990 de studie Doelmatig rechtspreken. In Kosten van 
kennis – het proefschrift van Jos Blank – uit 1993 stond de doelmatigheid van het 
basisonderwijs centraal. Van misdaad tot straf (1994) analyseerde de productiestruc-
tuur van gevangeniswezen, politie en rechtspraak. Het accent lag aanvankelijk op 
globale kenmerken van productiestructuren zoals schaaleffecten, kosten per eenheid 
van de productie en de productiviteitsontwikkeling. In Zuinig op zorg (1996) verschuift 
de aandacht van de onderzoekers naar economisch gedrag en de bedrijfsvoering van 
instellingen, in dit geval verpleeghuizen. In Tussen bed en budget (1998) werden deze 
aspecten verder uitgewerkt bij onderzoek naar achtergronden en verklaringen van de 
uiteenlopende doelmatigheid van het productieproces van ziekenhuizen. Deze traditie 
werd voortgezet met Verstandig verzorgd (2001), een studie van producenten van 
gehandicaptenzorg. 
Bij producenten die volledig of hoofdzakelijk worden bekostigd met inschakeling van 
het budgetmechanisme ligt de nadruk traditioneel op de inputs. Deze zijn uiteraard 
het meest eenvoudig te begroten. De aandacht voor outputs neemt – althans verbaal 
– sterk toe en daarmee groeit ook het afzetpotentieel van dit type SCP-studies. In zijn 
Elfde rapport merkt de Studiegroep begrotingsruimte op dat bij het beoordelen van de 

3    Het gaat om de cahiers nr. 52 en nr. 71.

4    Het gaat om de Werkdocumenten nr. 25 en nr. 47.

_____________________________
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begrotingsuitvoering het accent verschuift naar de kwaliteit van collectieve voorzienin-
gen. Beleidsinstrumenten voor prestatiemeting zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. 
‘Aan het ter beschikking stellen van publieke middelen kan steeds nauwkeuriger een te 
leveren prestatie worden gekoppeld’, aldus de Studiegroep in een wel erg optimistische 
bui.5 In de begin juli gepresenteerde nota met hoofdlijnen voor de vernieuwing van 
het zorgstelsel concludeert het kabinet dat zorgaanbieders zich in de toekomst publiek 
dienen te verantwoorden over hun prestaties. Waar concurrentie nog niet mogelijk 
is, worden zorgaanbieders met andere marktconforme prikkels gestimuleerd, zoals 
benchmarking.6 Bevordering van de doelmatigheid van publieke voorzieningen en 
vergelijking van de prestaties van collectief gefi nancierde producenten zijn inmiddels 
hoekstenen van het overheidsbeleid geworden. Resultaten van micro-economisch 
onderzoek kunnen bij dit streven een belangrijk hulpmiddel vormen. Het gaat om 
een groeimarkt. Onderzoek naar kengetallen en doelmatigheid van producenten vindt 
overigens niet alleen binnen de (rijks)overheid plaats – bij de Algemene Rekenkamer, 
de planbureaus, de ministeries – maar, in lijn met de geest der tijden, ook bij bureaus 
met winstbejag. Jos zijn vertrek naar Ape biedt hiervan een illustratie.

Financieel-economische omgeving
De in het voorafgaande gememoreerde inspanningen van het SCP werden grotendeels 
verricht in een periode dat sanering van de overheidsfi nanciën voor beleidsmakers 
voorop stond. Doordat aan het eind van de jaren zeventig en in het begin van de 
jaren tachtig de daadkracht ontbrak die nodig was om de tering naar de nering te 
zetten, liep het begrotingstekort van de overheid op tot omstreeks 8% van het bruto 
binnenlands product (bbp). Om de grote tekorten uit een reeks van jaren af te dekken 
maakte de overheid hoog oplopende schulden. Anders gezegd: belastingheffi ng werd 
tot nader order uitgesteld, veelal zonder dat de verrichte uitgaven bestemd waren voor 
investeringen die het draagvlak van de economie versterkten. 
Tegen het einde van de twintigste eeuw konden de saneerders de kroon op hun werk 
plaatsen. Het tekort was omgeslagen in een overschot, de schuldquote van de overheid 
dook mede dankzij noemereffecten naar beneden. Daarmee voldeed Nederland verras-
send snel aan de eis uit het Verdrag van Maastricht dat de overheidsschuld ten hoogste 
60% van het bbp mag bedragen. Overigens kregen de saneerders een steuntje in de rug 
van het CBS dat in overeenstemming met internationale richtlijnen de berekeningswijze 
van het bbp herzag, waardoor participanten in de economie opeens 4% meer waarde 
bleken toe te voegen dan iedereen die zich refereerde aan de Nationale rekeningen 
altijd had gedacht.

5    Studiegroep begrotingsruimte, Stabiel en duurzaam begroten. Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001,                

      27 805, nr. 1, p. 40.

6    Ministerie van VWS, Vraag aan bod. Den Haag, 2001, p. 24.

_____________________________
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Nieuwe aandacht voor doelmatigheid
De sterk verbeterde situatie van de overheidsfi nanciën maakt mechanisch toegepaste 
macronormen voor de begroting tot een gepasseerd station. De aandacht voor het 
verband tussen inputs en outputs neemt toe: de rijksbegroting voor 2002 zal de 
eerste zijn die het gehele traject van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB)
probeert te omspannen. De begrotingen moeten het in de komende jaren mogelijk 
maken drie vragen te beantwoorden:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag dat ten hoogste kosten?
Vrijwel iedereen lijkt te beseffen dat de beoogde omslag van input- naar outputbegro-
ting – want daar komt het op neer – een proces van lange adem wordt. Uitgesproken 
doelstellingen van beleid, en de praktische uitvoering ervan zijn vaak niet met elkaar 
in overeenstemming. Dat is zo in de gezondheidszorg, het onderwijs, gevangenissen, 
bij de politie en in welke sector eigenlijk niet.7 Beleidsmakers in Den Haag hebben in 
de verstreken jaren een overmaat aan beleid geproduceerd, zonder na te denken over 
praktische mogelijkheden om geventileerde wenselijkheden te realiseren. Eén voor-
beeld mag volstaan. Enkele jaren geleden onderzocht de Algemene Rekenkamer het 
vergunningenbeleid van het Rijk. Bij een steekproef van honderd uit ruim vijfhonderd 
rijksvergunningsstelsels werden zestigduizend verleende beschikkingen onderzocht. In 
eenderde van de gevallen vond geen of slechts een zeer beperkte controle plaats, in 
bijna tweederde van de gevallen bestonden geen beleidsregels voor de toekenning van 
aangevraagde vergunningen, in eenkwart van de gevallen gold een gedoogbeleid.8

De kloof tussen beleidspretenties en beleidsrealiteit mondt uit in een geloofwaar-
digheidscrisis die de overheid vooralsnog niet heeft weten te bezweren. 

Kanttekeningen
Bij pogingen de allocatie van middelen binnen de overheidsssector te rationaliseren 
manifesteren zich drie hardnekkige problemen:
1. Zijn voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om de noodzakelijke analyses 
te kunnen uitvoeren?
2. Hoe valt op een adequate manier rekening te houden met de uiteenlopende kwaliteit 
van verleende diensten?
3. Hoe valt op een adequate manier rekening te houden met de verschillende omgeving 
waarin producenten vertoeven?

Zelfs wanneer het eerste, vaak niet geringe probleem is opgelost – er zijn dus in 
beginsel voldoende gegevens voor het uit te voeren onderzoek beschikbaar – blijven 
de andere twee hobbels aanwezig. Zij zijn koren op de molen van bureaucraten die 

7    S. Stuiveling, ‘Zelfrijzend bakmeel’, in: ESB 15 juni 2001, p. 507.

8    Algemene Rekenkamer, Vergunningen. Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 24 656, nrs 1-2.

_____________________________
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een hekel hebben aan onderzoek naar productiefuncties en effi ciencyverschillen tussen 
producenten. Ik geef enkele casus posities:
a.  De ambtelijke of politieke leiding wil confl icten vermijden;
b.  Producenten zweren samen.

Ad a.  De directies van de bijna veertig gevangenissen en huizen van bewaring bepaalt 
in hoge mate het eigen beleid. Van centrale aansturing is op dit moment geen sprake. 
Het gevolg is een grote verscheidenheid in organisatie en regime in elk van de instel-
lingen. De fi nanciële resultaten van de diverse inrichtingen lopen ver uiteen, terwijl 
gevangenissen voor hun 45 producten (verschillende vormen van opsluiting) dezelfde 
prijs (van het ministerie van Justitie) krijgen. Doordat de jaarverslagen te divers zijn, is 
het voor buitenstaanders onmogelijk te analyseren waar deze verschillen in fi nanciële 
resultaten vandaan komen. 
Evenmin bestaat inzicht in de kwaliteit van de detentie, of in het praktische beleid. In 
feite kan de minister geen deugdelijke verantwoording aan het parlement afl eggen. De 
Dienst Justitiële Inrichtingen, het onderdeel van het ministerie waar de gevangenissen 
onder vallen, wil meer greep krijgen op de uitvoerders van het beleid. Centrale toetsing 
echter, ‘roept te veel weerstand op’ aldus Jägers, hoofddirecteur van DJI.9

Vergelijkbare gevoeligheden kenmerken de relatie tussen bestuurslagen. Bij de 
fi nanciële en bestuurlijke verhouding was in het verleden regelmatig sprake van forse 
aanvaringen. Zo ook nu. Eén van de nieuwe projecten in het kader van de operatie 
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) betreft de formulering van 
een benchmark ‘Dienstverlening gemeenten’ met een overzicht van best practices. 
Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten bij de omslag naar een vraaggerichte 
benadering van de burger. Een MDW-werkgroep zal bij een aantal gemeenten voor 
bepaalde diensten de kwaliteit en de prijzen onderzoeken en nagaan hoeveel tijd 
de burger daaraan kwijt is. Aan de hand van de uitkomsten wordt een benchmark 
voor best practices opgesteld. gericht op optimale en prijsbewuste dienstverlening 
aan de burger.10 Beleidsconsequenties zijn vooraf niet aan deze operatie gekoppeld. 
Zou de centrale overheid die kant op willen, dan zullen lokale bestuurders zich al 
snel beroepen op plaatselijke verschillen die de toepasbaarheid van kengetallen sterk 
beperken. Dat is al meer vertoond.

Ad b.  ‘Politiecorpsen laten zich qua prestaties onderling amper vergelijken. Prestatie-
beloning op basis van benchmarken moet dan ook tot een minimum worden beperkt.’ 
Aldus het advies van de politieberaden aan de minister van Binnenlandse Zaken. De 
bewindsman had de beraden gevraagd een systeem van prestatiebeloningen te maken 
waarbij korpsen op het gebied van verbetering van de veiligheid en leefbaarheid met 
elkaar worden vergeleken. Een bedrag dat oploopt tot 116 miljoen gulden (5% van 
het vrije budget) wordt straks toegedeeld aan korpsen die de beste resultaten behalen. 

9    Irene van der Linde, Bajesbazen terug in het gareel, in: Intermediair 21 juni 2001, e&m, p. 1-5.

10 VNG-magazine (26) 29 juni 2001, p. 8.

_____________________________
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De beraden van hoofdcommissarissen, burgemeesters (korpsbeheerders) en hoofd-
offi cieren van justitie willen slechts eenkwart van dit budget voor prestatiebeloning 
bestemmen. De andere driekwart moet domweg over de korpsen worden versleuteld. 
‘Het product politie laat zich lastig benchmarken”, aldus wordt een woordvoerder van 
het Nederlands Politie Instituut geciteerd. “De politie is niet alleen verantwoordelijk 
voor de veiligheid en de leefbaarheid. Van invloed is ook wat bijvoorbeeld de gemeente 
of de woningbouwcorporatie doet.’11

Deze constatering is ontegenzeggelijk juist. Voor werkelijk relevante omgevings-
verschillen kan echter in beginsel worden gecorrigeerd, mits uiteraard de daarvoor 
noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn. 

De gegeven voorbeelden, met vele andere aan te vullen, illustreren hoe moeilijk het is 
resultaten van dit type onderzoek om te zetten in beleid(saanpassingen). Toch lijdt het 
belang van zulke exercities mijns inziens geen twijfel. Zij maken het functioneren van 
het budgetmechanisme transparanter en kunnen bijdragen aan de dringend gewenste 
rationalisatie van de besluitvorming over de inzet van collectieve middelen. Juist 
belastingbetalers hebben alle belang bij verdere verheldering van productiestructuren 
bij de overheid. Het valt dan ook te hopen dat dit type onderzoek wordt voortgezet, 
zowel binnen als buiten het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gevonden resultaten 
verkleinen de kans dat de volksvertegenwoordiging ‘in duisternis wandelt’. Spectacu-
laire resultaten – in termen van beleidsaanpassingen op korte termijn – mogen evenwel 
niet worden verwacht. Daarvoor is de te onderzoeken werkelijkheid van het beleid 
te ingewikkeld en de tegenkanting van producenten en hun politieke broodheren te 
groot.

11    ‘Onderling vergelijken politiekorpsen ondoenlijk’, 22 Binnenlands Bestuur (26) 29 juni, p. 5.

_____________________________
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Inleiding
Het instrument van benchmarking of 
bedrijfsvergelijking wint de laatste 
jaren aan populariteit, ook binnen 
de publieke sector. In deze bijdrage 
wordt dit instrument binnen het bredere 
kader van doelmatigheidsonderzoek en 
beleidsevaluatie geplaatst. Vervolgens 
wordt een praktisch voorbeeld gegeven 
van de voetangels en klemmen bij toe-
passing van benchmarking in de thuis-
zorg. Enkele conclusies sluiten deze 
bijdrage af. 

Benchmarking en doelmatigheidsonderzoek
Bij de beoordeling van het overheidsbeleid gaat het naast rechtmatigheid en integriteit 
van het overheidsoptreden vaak om doeltreffendheid – worden de beoogde instel-
lingsprestaties en maatschappelijke effecten  bereikt – en doelmatigheid – worden de 
beleidsresultaten tegen de laagste kosten opgeleverd. Ministeries worden in de Comp-
tabiliteitswet verplicht om deze aspecten van overheidsbeleid periodiek te onder-
zoeken.
De Algemene Rekenkamer, als onafhankelijk beoordelaar van de overheidsuitgaven en 
-inkomsten, heeft krachtens dezelfde wet eveneens de taak om daar aandacht aan te 
wijden. Recent is een ministeriële regeling tot stand gekomen die per 1 januari 2002 
meer in detail aangeeft hoe beleidsresultaten (daar als prestatiegegevens aangeduid) 
moeten worden gemeten en hoe periodiek evaluatieonderzoek zou moeten worden 
uitgevoerd. De operatie VBTB (van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording, naar 
de gelijknamige nota uit 1999) die beoogt een meer op de prestaties van de publieke 
sector gerichte begroting en verantwoording te bevorderen, vergroot ook de aandacht 
voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidsbeleid. Daarmee wordt de 
noodzaak alleen maar groter tot het ontwikkelen van methoden voor doelmatig heids-
onderzoek – de term die de Algemene Rekenkamer (AR) tot nu toe in navolging van 
de Comptabiliteitswet hanteert voor onderzoek naar doelmatigheid én doeltreffendheid 
van overheidsbeleid.

Doelmatigheidsonderzoek in de publieke sector is extra lastig. De criteria waaraan 
doelmatig en doeltreffend beleid kunnen worden getoetst zijn aanzienlijk minder 
eenvoudig te bepalen dan in de marktsector, waar resultaten doorgaans op geld waar-
deerbaar zijn door het bestaan van marktprijzen voor geleverde producten en diensten. 
De dienstverlening in de publieke sector is bovendien vaak heterogeen en moeilijk 
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te kwantifi ceren naar omvang en – vooral – kwaliteit. Ook prikkels voor doelmatig 
handelen zijn in de marktsector in beginsel eenvoudiger te vinden: concurrentie tussen 
verschillende aanbieders gecombineerd met het keuzegedrag van de consument dwin-
gen tot kostenminimalisatie en afstemming op wensen van de klant. In de publieke 
sector gaat het vaak om monopolisten (één kadaster, één belastingdienst, één sociale 
dienst waar burgers een beroep op kunnen doen) dan wel zwaar gereguleerde markten 
(denk aan de centraal bepaalde tarieven in de gezondheidszorg). 
Bij ontstentenis van mechanismen die min of meer autonoom in de richting van doel-
matigheidsverbetering dwingen, neemt de behoefte aan meting en beoordeling van de 
feitelijke doelmatigheid van publieke en semi-publieke instellingen toe, hoe moeilijk 
dat ook is. Daaruit komt vervolgens de behoefte voort om instellingen onderling 
te vergelijken: de techniek van de benchmarking. Waar immers moeilijk absolute 
standaards voor doelmatigheid te vinden zijn, is onderlinge vergelijking nog altijd 
mogelijk. De best presterende organisatie kan vervolgens ten voorbeeld worden gesteld 
en verbeteracties kunnen worden geformuleerd. De laatste vereist echter wel dat de 
oorzaken van verschillen in prestaties worden opgespoord om zo concrete aanbevelin-
gen tot actie te kunnen doen. De beïnvloedbaarheid door de betrokken instellingen 
moet daarbij eveneens vast komen te staan. Een gemeente die door haar kleine omvang 
op bepaalde beleidsterreinen mogelijk minder effi ciënt diensten verleent, kan zelf haar 
schaalgrootte niet beïnvloeden en daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
daaruit voortvloeiende ondoelmatigheden. 

Behalve vergelijking tussen instellingen, kan uiteraard ook vergelijking in de tijd van 
prestaties en kosten van dezelfde instelling aanwijzingen opleveren voor mogelijke 
verbetering van de doelmatigheid. Vergelijkbaarheid van de kwaliteit van geleverde 
prestaties is daarbij een belangrijke voorwaarde. Ook dient in het oog te worden 
gehouden dat alle ingezette middelen in de analyse worden betrokken. Zo bleek uit het 
beheersverslag van de Belastingdienst van enkele jaren geleden dat de personeelsinzet 
per product (gemeten als een gewogen som van afgehandelde aangiften, opgelegde 
aanslagen, etc.) sterk afnam, maar tegelijk de totale kosten per product nog toenamen, 
ondermeer door fors gestegen materiële kosten. 
In de publieke sector gaat het vaak om verschillende prestaties die een instelling tege-
lijkertijd levert. In de thuiszorg bijvoorbeeld gaat het om zowel huishoudelijke hulp 
als medische zorg, in ziekenhuizen zowel om operatieve ingrepen als dagbehandeling 
en poliklinische zorg. Dat maakt doelmatigheidsonderzoek en dus ook benchmarking 
gecompliceerd. Mede door het pionierswerk van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(waaronder het werk van Jos Blank) hebben onvermijdelijk complexe econometrische 
technieken hun intrede gedaan, waarmee het mogelijk werd de werkelijkheid adequaat 
uiteen te rafelen en gefundeerde conclusies te trekken en voor het beleid relevante 
aanbevelingen te doen.
De complexiteit van dit type onderzoek en zijn resultaten brengt wel problemen met 
zich mee in de beleidspraktijk. Specialistische kennis is nodig om dit soort analyses te 
doen én te kunnen beoordelen. De afhankelijkheid van beleidsmakers van externe 
advisering wordt daardoor relatief groot, wat doorgaans als een weinig comfortabele 
positie wordt ervaren en risico’s met zich mee brengt. Daarnaast kunnen de onzeker-
heidsmarges in kwantitatieve uitkomsten fors zijn als gevolg van gebrekkige data en 
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beperkt inzicht in onderliggend gedrag; evenmin moeilijk te verdragen voor beleids-
makers en politici. 
In de volgende paragraaf, gebaseerd op mijn oratie (De Groot 2000), worden de hier 
genoemde voetangels en klemmen geïllustreerd met een recente toepassing van 
benchmarking in de publieke sector.

Benchmarking in de thuiszorg
In september 1997 besliste de rijksoverheid tot de instelling van de interdepartementale 
werkgroep ‘Benchmarking in de AWBZ’, in het kader van de jaarlijkse interdeparte-
mentale beleidsonderzoeken (IBO’s) geïnitieerd door het ministerie van Financiën in 
samenwerking met de vakdepartementen. Bij de voorzieningen uit hoofde van de AWBZ

gaat het om verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en 
gehandicaptenzorg. Juist bij die voorzieningen, het zogenaamde eerste compartiment 
van de gezondheidszorg, domineert vooralsnog een door de overheid gereguleerd 
aanbod van voorzieningen. Dat betekent dat instrumenten moeten worden gevonden 
om aanbieders van voorzieningen te vergelijken. Het kabinet stelde zich bij de instel-
ling van deze werkgroep voor om nog gedurende haar regeerperiode (tot 2002) tot 
benchmarking in alle deelsectoren te komen. Bij de thuiszorg is men het verst gevor-
derd, mede in verband met het eerder stuk lopen van pogingen om meer rechtstreeks 
vormen van marktwerking in die sector te introduceren. In 1998 vond in die sector 
al een benchmarkingsstudie plaats, waar vrijwel alle instellingen aan mee hebben 
gewerkt. In november 1998 bracht de werkgroep zijn advies uit, gevolgd in april 1999 
door het  kabinetsstandpunt daarover. Vier belangrijke randvoorwaarden werden door 
werkgroep en kabinet genoemd voor het realiseren van een stelsel van benchmarking 
in de AWBZ:
– heldere productdefi nities;
– goede instellingsadministraties;
– onafhankelijke indicatiestelling bij patiënten/cliënten;
– informatievoorziening rond benchmarkingsresultaten.
Werkgroep en kabinet concludeerden dat behalve in de thuiszorg nog niet aan die 
randvoorwaarden werd voldaan; daarvoor werden vervolgacties aangegeven. Voor 
deze oratie zijn in het bijzonder de conclusies rond de thuiszorg van belang. Het 
kabinet concludeerde dat ‘de resultaten van het onderzoek in de thuiszorg aangeven 
dat het instrument benchmarking geschikt is voor het inzichtelijk maken en het verge-
lijken van instellingsprestaties. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat benchmarking 
overeenkomstige kenmerken van effi ciënte instellingen aan het licht kan brengen’. De 
vraag is of deze conclusies worden gedekt door het uitgevoerde onderzoek. Dat vereist 
enige toelichting op aanpak en resultaten. Het door twee particuliere adviesbureaus 
uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op drie bouwstenen:
–  Analyse van de doelmatigheid (effi ciëntie) door een vergelijking van gegevens van 
  vrijwel alle ruim 130 instellingen over kosten en productie (cliëntcontacturen van 
  verschillende aard) met de DEA (Data-Envelopment-Analysis)-methode;
–  Analyse van kwaliteitsoordelen van cliënten over de dienstverlening op basis van 
  een schriftelijke enquête onder 49.000 cliënten, met een bruikbare respons van circa 
  40%; 
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–  Analyse van de aansluiting van zorgvraag en -aanbod, op basis van instellingsge
  gevens over wachtlijsten en rantsoenering van zorg. Deze analyse leverde echter 
  door onvoldoende en onbetrouwbare gegevens geen conclusies op.
Opvallend zijn de – in verhouding tot de eerder geciteerde ferme kabinetsconclusies – 
genuanceerde en naar mijn mening nog weinig bruikbare uitkomsten. Uit de effi cien-
cyscores blijken inderdaad verschillen in doelmatigheid tussen instellingen. 
Gemiddeld is sprake van een effi ciëntiescore van circa 83%, vergeleken met de door 
de DEA-methode bepaalde relatief meest effi ciënte deelverzameling van (combinaties 
van) instellingen, waaraan de score 100 is toegekend. Op basis daarvan worden de 
instellingen in drie effi ciëntieklassen ingedeeld. De onderzoekers slagen er naar eigen 
zeggen echter niet in om voldoende aanknopingspunten voor de effi ciëntieverschillen 
aan te geven, afgezien van de redelijk triviale samenhang tussen hoog ziekteverzuim 
en lage effi ciëntie, gelet op de gekozen productiemaat: cliëntcontacturen. Ook de 
cliëntenoordelen verschillen tussen instellingen en worden in drie klassen ingedeeld. 
Als best-practice (de ‘benchmark’ waarmee wordt vergeleken) worden de (twaalf) 
instellingen in de hoogste effi ciëntie- en kwaliteitsklasse aangemerkt. Opmerkelijk 
is de conclusie van de onderzoekbureaus ‘dat er geen duidelijke kenmerken in de 
bedrijfsvoering zijn te vinden die de best-practice instellingen als categorie onder-
scheiden van andere instellingen’. Dat betekent dus dat er geen aanbevelingen uit 
het onderzoek zijn af te leiden voor verbetering van de prestaties van instellingen in 
de richting van de best presterende onder hen, wat toch het uiteindelijke doel van 
benchmarking is! 
Het voorgaande laat op zijn minst zien  dat de beleidsmatige, positieve conclusies over 
de veronderstelde bruikbaarheid van benchmarking in de thuiszorg niet geheel stroken 
met de onderzoeksresultaten. Deze case laat ook zien hoe belangrijk een zorgvuldige 
interpretatie van de resultaten van complex onderzoek is. Daarbij heb ik nog buiten 
beschouwing gelaten of de gevolgde onderzoeksaanpak de meest adequate is geweest. 
Dat zou nader onderzoek vergen. Een paar kanttekeningen zijn nu al te maken. De 
uitkomsten leunen op één onderzoekstechniek, DEA, terwijl voor dit type analyse ook 
andere alternatieven voorhanden zijn, zoals SFA (stochastische frontieranalyse). Het 
zou de moeite waard zijn geweest, de robuustheid van de uitkomsten ook langs die 
weg zeker te stellen. Bovendien zijn in de literatuur mogelijkheden bekend om de 
kwaliteitsdimensie van de output mee te nemen in effi ciëntieanalyse, anders dan de 
geheel gescheiden behandeling in het hier besproken onderzoek. Dat zou wellicht een 
betere identifi catie van de best-practice instellingen mogelijk hebben gemaakt, met 
meer kans op het vaststellen van achterliggende oorzaken in de bedrijfsvoering. Ver-
meldenswaard is overigens wel de conclusie, dat de meest effi ciënte instellingen tevens 
de hoogste kwaliteitsscore laten zien, in tegenstelling tot het vaak veronderstelde 
verband tussen hoge effi ciëntie en lage kwaliteit.  
Het voorgaande voorbeeld dient als illustratie van het belang van een adequate begelei-
ding en kwaliteitsborging bij de introductie van benchmarking. De geloofwaardigheid 
en daarmee het draagvlak voor het instrument zijn daar mede van afhankelijk. 
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Slot
Uit het voorbeeld van de benchmarking in de thuiszorg mag niet worden afgeleid dat 
het instrument niet bruikbaar zou kunnen zijn binnen de publieke of non-profi tsector. 
Het tegendeel is waar en vastgesteld kan worden dat geleidelijk aan in de praktijk 
interessante toepassingen zichtbaar worden. Zie hiervoor bijvoorbeeld het overzicht 
in Blank (2000), waarin zowel buitenlandse als Nederlandse voorbeelden van meer 
geavanceerde toepassingen zijn opgenomen. Al eerder is gememoreerd dat in Neder-
land het Sociaal en Cultureel Planbureau – te beginnen met de studie Doelmatig
dienstverlenen (Goudriaan et al. 1989) – de gangmaker is geweest. De SCP-studies
beslaan uiteenlopende beleidsterreinen als hoger onderwijs, politie, verzorgings- en 
verpleegtehuizen, ziekenhuizen en bibliotheken. In sommige van deze studies is overi-
gens de verklaring van de gevonden effi ciëntieverschillen niet of slechts een beperkt 
onderdeel, waardoor de bruikbaarheid voor verbeteracties beperkt is. In een aantal 
gevallen konden effi ciëntieverschillen worden toegeschreven aan een niet-optimale 
schaalgrootte van de betrokken voorzieningen: samenvoeging of juist opsplitsing van 
eenheden leidt dan tot een grotere doelmatigheid. Recent is ook bij de Algemene 
Rekenkamer een benchmarkingsonderzoek van de arbeidsbureaus binnen de publieke 
arbeidsvoorziening uitgevoerd (Israël et al. 2001). Deze studie had nadrukkelijk het 
karakter van een voorbeeldonderzoek, dat mede diende om ervaring op te doen met 
beschikbare, maar vaak complexe technieken en de daarvoor vereiste uitgebreide 
gegevensverzameling. De gebrekkige kwaliteit van de data bleek in de praktijk een 
belangrijk obstakel voor het trekken van harde conclusies. De aanbevelingen in het 
rapport hadden dan ook voornamelijk betrekking op de mogelijke verbetering van de 
informatievoorziening. Dat is een absolute noodzaak om de in het beleid beoogde 
verbetering van doelmatigheid van de arbeidsvoorziening te kunnen vaststellen en te 
volgen.

Een aantal observaties dringt zich op over de kritische succesfactoren voor de slaag-
kans en bruikbaarheid van de relatief geavanceerde methoden van benchmarking en 
doelmatigheidsonderzoek die hier de revue zijn gepasseerd:
– Invoergegevens dienen aan hoge kwaliteitseisen te voldoen om betrouwbare econo-
 metrische en statistische analyses mogelijk te maken;
– Analyse van de oorzaken van doelmatigheidsverschillen is noodzakelijk om bruik-
 bare aanbevelingen voor beleidsmaatregelen te kunnen doen;
– Transparantie over mogelijke doelmatigheidstekorten in (semi-)publieke instellingen 
 dient samen te gaan met het creëren van draagvlak bij betrokken instellingen voor 
 onderzoeksaanpak en -uitkomsten.

Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren dat benchmarking – eigenlijk niet 
meer dan informatieverschaffi ng over doelmatigheidsverschillen – als zodanig niet 
vanzelf leidt tot gedragsverandering. Daarom loont het de moeite ook te blijven zoeken 
naar mechanismen die binnen de publieke sector ‘als vanzelf’ in de richting van doel-
matigheidsverbetering dwingen. Dat kunnen prikkels in de bekostiging of subsidiëring 
van instellingen zijn (outputfi nanciering), maar ook het onder voorwaarden door over-
heden aanbesteden van vormen van publieke dienstverlening bij verschillende aanbie-
ders. ‘Waar voor ons belastinggeld’  is en blijft het uiteindelijke doel. 



20 BENCHMARKING ALS BELEIDSINSTRUMENT

Literatuur

Blank, J.L.T. (ed.)(2000), Public provision and performance, Amsterdam: Elsevier.

Goudriaan, R. et al. (1989), Doelmatig dienstverlenen, Rijswijk: Sociaal en Cultureel Plan-
bureau.

Groot, H. de (2000), Tussen markt en politieke arena, over management control in non-
profi torganisaties, oratie, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Isräel, E.J. et al. (2001), Effi ciëntie van arbeidsbureaus, Den Haag: Algemene Rekenkamer.



BENCHMARKING ALS BELEIDSINSTRUMENT 21

4

Prof. dr. Nol Merkies, emeritus

hoogleraar wiskundige econo-

mie en econometrie, Vrije Uni-

versiteit van Amsterdam. Hij 

heeft onder meer onderzoek 

gedaan naar modelselectie, 

aggregatieproblemen, consu-

mentengedrag en doelma-

tigheidsonderzoek.

Inleiding
Het vertrek van Jos Blank bij het SCP

is een goede gelegenheid voor een eva-
luatie van de bestaande kennis op het 
gebied van de meting van de producti-
viteit van overheidsvoorzieningen, het 
terrein waarop Jos veertien jaar bij het 
SCP actief is geweest. In deze bundel Pro-
ductiviteit in perspectief wordt daarom 
een overzicht geven van de vooruitgang 
die op dit terrein is geboekt en welke bij-
drage Jos daaraan heeft geleverd. Echter 
bij alle positieve geluiden is het goed 
realist te blijven en ook aan de achter-
kant van het vraagstuk aandacht te geven. Wat weten we nog niet en wat zouden 
we eigenlijk wel willen weten? Daarover wil ik het hier hebben. Kernpunt daarbij 
is de vraag naar de optimale grootte van een overheidsvoorziening. Grote of kleine 
ziekenhuizen, grote of kleine scholen etc.
Ik zal eerst een schets geven van de spanning tussen onderzoek en de vraag naar 
onderzoekresultaten. Vervolgens zal ik die spanning en de gevolgen daarvan nader 
concretiseren aan de hand van het door het SCP verrichte productiviteitsonderzoek van 
ziekenhuizen en dat van het basisonderwijs.

Onderzoek en de vraag naar onderzoekresultaten 
Wetenschap vordert traag. Voor een studie naar de effi ciency van ziekenhuizen bijvoor-
beeld moet veel werk worden verricht: het onderzoeksterrein moet worden beschreven, 
er moet een analytisch kader worden opgezet, dat kader moet wiskundig worden 
geformuleerd en geoperationaliseerd in een computermodel; parallel daarmee moeten 
er gegevens worden verzameld, geanalyseerd, geschikt gemaakt voor de computer 
en gebruikt om de parameters van het computermodel zo goed mogelijk te schatten. 
Vervolgens moeten de resultaten van de schattingen worden getoetst aan theoretische 
eisen en beoordeeld op plausibiliteit. Als reactie daarop moet gewoonlijk een deel 
van de cyclus opnieuw worden gedraaid, omdat meer inzicht en meer informatie 
is verkregen. Als de resultaten na een of meer ronden bevredigend lijken, kunnen 
algemene conclusies worden geformuleerd en suggesties worden gedaan voor beleid. 
Dat alles vergt veel tijd en de verleiding is groot om te menen dat het werk dan af is.
Wetenschap vordert traag maar opdrachtgevers en beleidsmakers zijn ongeduldig en 
alleen geïnteresseerd in resultaten, niet in de weg daarheen. Zij willen de resultaten 
liever gisteren dan vandaag en vaak indringender en verder strekkend dan het onder-
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zoek reikt. Dat roept spanning op en verleidt de onderzoeker zijn resultaten te vroeg 
te publiceren of onvoldoende scherp te beschrijven. Dat verleidt de beleidsmakers tot 
verkeerde interpretaties en onvoldoende aandacht voor de mitsen en de maren die 
aan de onderzoekresultaten verbonden zijn. Bovendien is toegepast onderzoek tijdge-
bonden. In hoeverre resultaten bevredigend zijn, kan wellicht bij wiskundig onderzoek 
objectief vaststaan, bij toegepast onderzoek zijn deze onderhevig aan nieuwe inzichten 
en nieuwe gegevens.
Het antwoord op de spanning tussen de inhoud en de omvang van het onderzoek 
en de begerigheid naar het resultaat is het inbouwen van een ruime interdisciplinaire 
discussie over de resultaten van het onderzoek. In de praktijk gebeurt dat ook maar 
niet altijd gericht en constructief. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop het boek 
Tussen bed en budget (1998) destijds is besproken. De studie werd met grote koppen 
in de krant iets te juichend binnengehaald. Uiteraard bevatte deze pioniersstudie naast 
nieuwe aanpakken en uitgebreide informatie ook veel onvolkomenheden. De weten-
schappelijke discussie bleef echter beperkt en werd bij de aanvang al gefrustreerd door 
een miskleun van ESB, dat Bartelsman en Westerhout (B&W) de gelegenheid gaf tot een 
becommentariërend artikel, maar Bartelsman en Westerhout (1999) later bestempelde 
als recensie, waardoor een weerwoord was uitgesloten. Het artikel was interessant 
genoeg als handvat voor een discussie. De schrijvers waren het oneens met bepaalde 
conclusies en meenden dat deze niet uit de door hen overigens als correct beoordeelde 
analyses volgden. Mijns inziens sloeg de kritiek dan ook meer op het beperkte kader 
van het onderzoek (zoals de beperking tot slechts één sector van de gezondheidszorg 
en het achterwege laten van een kwaliteitsmeting van de productie) dan op de gel-
digheid van de conclusie binnen het gegeven kader. 

Het onderzoek naar de effi ciency van ziekenhuizen
Laten we nu eens terugkijken naar de studie naar de effi ciency van ziekenhuizen, die 
ruim drie jaar heeft gevergd. Wat heeft het opgeleverd? Vastgesteld kon worden hoe de 
kostenfunctie van een standaard Nederlands ziekenhuis rond het jaar 1990 er uit zag 
en welke effecten een aantal factoren op die functie uitoefenden. Deze factoren betref-
fen kwaliteitskenmerken, institutionele factoren en proceskenmerken. Slechts enkele 
van deze factoren zijn beïnvloedbaar door het management van het ziekenhuis en 
daarmee van belang voor de effi ciency. Blank (2000) noemt ze interne doelmatigheids-
factoren. Voorbeelden hiervan zijn het personeelsbeleid en de mate van uitbesteding 
van werkzaamheden. De overige kenmerken, de zogenoemde externe factoren zijn 
deels te beïnvloeden door beleid van de overheid, zoals het fi nancieringssysteem en 
de capaciteitsplanning, deels historisch of anderszins bepaald, zoals eigendomsrechten 
en de geografi sche plaats van het ziekenhuis. Als men de veronderstelling maakt dat 
de kostenfunctie redelijk stabiel is en ook geldt in de komende jaren, dan kan men 
voorspellingen doen of zoals de sociologen het zeggen: vooruitberekeningen maken 
over wat er zal gebeuren als het management of de overheid doelmatigheidsfactoren 
wijzigen. Dit is dan de basis voor het doen van beleidsaanbevelingen. 
Zoals hierboven beschreven, is het resultaat van het empirisch onderzoek micro 
(betrekking hebbend op een standaard ziekenhuis), positief (vaststellend wat de stand 
van zaken is) en meetbaar dank zij een specifi eke keuze van in- en outputvariabelen. 
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De beleidsaanbevelingen echter zijn macro (betrekking hebbend op het conglomeraat 
van de Nederlandse ziekenhuizen), grotendeels normatief (wat anders zou kunnen of 
moeten) en gebaseerd op een specifi eke meting van de ziekenhuisproductie.
Een interessant resultaat van de studie betrof  het antwoord op de veel bediscussieerde 
vraag naar de optimale grootte van een ziekenhuis. Dit resultaat werd met een grote 
kop op de voorpagina van de NRC van 11 dec. 1998: ‘Groot ziekenhuis niet goedkoper.’ 
Het bleek - zeker als schaalvoordelen bij het onderzoek in grote instellingen buiten 
beschouwing wordt gelaten - dat de gemiddelde kostencurve nagenoeg vlak verloopt 
en dus niet U-vormig, zoals kostencurven in de economische tekstboeken worden 
geschetst. Een dergelijk resultaat werd eerder door van Aart (1977) gevonden. Daarte-
genover staan de studies van  Aletras c.s. (1997), Stevens en Van Tulder (1995), 
Sowden en Sheldon (1998) en Ferguson (2000) die wel tot een optimale grootte 
concluderen, zij het binnen andere modellen. 
Boeiend is de vraag waardoor deze andere conclusies ontstaan. Een onderzoek naar 
de mogelijkheid de tegengestelde conclusies te verklaren vanuit het eigen model, 
tegenwoordig wel ‘encompassing’ onderzoek genoemd, is eigenlijk nodig om met 
enig vertrouwen de eigen visie te kunnen verdedigen. Zo’n encompassing onderzoek 
vergt echter veel tijd en verhoogt weer de spanning tussen inhoud en omvang van het 
onderzoek als geheel. 
Het is overigens niet eenvoudig een goed beeld te krijgen. Bij een nagenoeg horizon-
taal verlopende gemiddelde kostencurve verwacht men noch voor- noch nadelen van 
schaalvergroting. Dat dit zo is volgt uit het translogonderzoek van Tussen bed en 
budget. Daar blijkt de meest relevante schaalcoëffi cient 0.99 (tabel 8.13 op pag. 289) 
en numeriek noch statistisch verschillend van één, de waarde waarbij geen schaalef-
fecten optreden. Op pag. 291 van het boek wordt dan ook opgemerkt dat ‘uit de 
resultaten niet direct [...] is op te maken dat de recente schaalvergroting ongunstig 
is geweest. B&W halen deze voor hen welgevallige conclusie aan, omdat zij menen 
dat de schaalvergroting juist gunstig is geweest.’ Echter de lezer die de moeite neemt 
de studie echt integraal te lezen merkt dat uit het DEA onderzoek (tabel 9.11 op pag. 
374) duidelijk blijkt dat de schaaleffi ciëntie van 1985 tot 1995 is gedaald. Men mag 
dus stellen dat uit het DEA gedeelte van het onderzoek blijkt dat aan het einde van 
de periode de ziekenhuizen gemiddeld te groot waren. Daarmee is echter het verhaal 
niet af.
De te grote productieschaal is niet het gevolg van toegenomen patiëntenaantallen, 
maar van sluitingen en fusies van ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuizen liep in de 
onderzoekperiode terug van 154 naar 109.  Nu is verdubbeling van het aantal opnamen 
binnen een ziekenhuis en een fusie van twee ziekenhuizen van gelijke grootte niet 
hetzelfde. Fusies worden door veel meer krachten dan alleen ‘economies of scale’ 
bepaald. Op het congres ‘Fusies en spreiding van ziekenhuiszorg’ op 19 april 2001 in 
Amersfoort is dat wel voldoende duidelijk gemaakt. Zo’n  congres is een betere vorm 
van discussie over onderzoekresultaten dan eerder genoemde ESB poging. De breedheid 
van het onderwerp werd geëtaleerd.
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Het publiek tijdens het afscheidssymposium

Ziekenhuizen kunnen allerlei soorten van samenwerkingsverbanden aangaan: orga-
nisatorisch, beleidsmatig, geografi sch etc. In de centrale bijdrage aan het congres van 
Meloen c.s. (2000) worden een groot aantal relevante factoren genoemd. Sommige 
daarvan komen ook aan bod bij gewone uitbreiding van de productie, andere zijn juist 
specifi ek van belang bij een bepaalde vorm van samenwerking. Sommige aspecten 
hebben een zuiver kwantitatief andere ook een kwalitatief belang. Ik noem enkele van 
de factoren:
1. Economies of scale in de dagelijkse productie.
2. Bijscholing. In grotere ziekenhuis kan bijscholing beter en op ruimer schaal 
 worden georganiseerd. 
3. Deeltijdarbeid. De wet van de grote getallen is hier in het voordeel van een 
 groot ziekenhuis.
4. Overzichtelijkheid. Grotere ziekenhuizen zijn minder overzichtelijk al hangt 
 dit sterk af van de organisatie.
5. Bureaucratie. Om de organisatie te beheren moeten er extra regels gemaakt 
 worden, die ook vertragend kunnen werken.
6. Motivatie medewerkers. Dit lijkt beter te garanderen in kleine ziekenhuizen.
7. Economies of scope. In grote ziekenhuizen wordt er een grotere diversiteit 
 van ziektegevallen aangeboden. Dit heeft verschillende aspecten:
 a. Diagnoses kunnen worden ondersteund door meer deskundigen.
 b. In samenhang met a. betekent dit dat grotere ziekenhuizen een betere 
  opvang kunnen zijn voor zeldzame ziektegevallen. Of deze zeldzame 
  ziekten binnen het grotere ziekenhuis moet worden behandeld is nog 
  maar de vraag.
 c. Deelbehandeling van een andere specialist kan eenvoudiger worden 
  geregeld.
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Grotere diversiteit staat tegenover specialisatie. Hierbij geldt:
a. Gespecialiseerde ziekenhuizen, die kleiner kunnen zijn, hebben een grotere vaar-
 digheid in het behandelen van de hun toegewezen soms meer zeldzame ziekten.
b. De minimaal vereiste hoeveelheid patiënten voor een economische aanschaf van 
 bepaalde apparatuur kan worden bereikt.
8. Geografi sche spreiding.

Voor een goede vergelijking tussen de merites van grote en kleine ziekenhuizen is ook 
het tijdstip van belang. Een fusie tussen twee ziekenhuizen vergt tijd en brengt 
reorganisatiekosten met zich mee. In een vergelijkende studie bijvoorbeeld die van 
Ferrier and Valdmanis (2001) moet men dan ook aangeven of de gefuseerde zieken-
huizen voldoende tijd hebben gehad om eventuele voordelen te realiseren. Ook in de 
Nederlandse situatie is het de vraag of in de periode 1985-1995 tijdelijke effecten niet 
hebben gedomineerd. De vraag of de concentratie van Nederlandse ziekenhuizen in de 
onderzoekperiode gunstig is geweest wordt verder hier nog eens bemoeilijkt door de 
zogenoemde ‘fusiebonus’. Grotere ziekenhuizen krijgen een hoger budgetbedrag per 
patiënt. Dit geeft een onzuiverheid in een vergelijkend onderzoek.
Het is interessant na te gaan hoeveel de Nederlandse ziekenhuizen in de periode 
1985-1995 eigenlijk hebben bezuinigd, dus na aftrek van de ‘fusiebonus’. Dat moet te 
berekenen zijn. Dit is dan een besparing van overheidsmiddelen verkregen door fusies 
en effi ciënter werken. Het is niet een besparing voor de gehele economie want door 
de concentratie van ziekenhuizen is de gemiddelde afstand tot een ziekenhuis groter 
geworden. Blank (2001) heeft berekend dat de reiskosten voor de burger met ca. 300 
miljoen zijn gestegen. Het is niet eenvoudig vast te stellen of de gestegen reiskosten 
opwegen tegen eventueel gedaalde ziekenhuiskosten per patiënt. Nog moeilijker is de 
vraag te beantwoorden of de afnemers van de ziekenhuisproductie tevreden zijn met 
de opgetreden concentratie. Zoals eerder aangegeven zijn er meer aspecten aan fusies 
en deze lopen niet altijd in dezelfde richting als kostenbesparing. De bureaucratie kan 
groter zijn geworden en de kwaliteit van de behandeling is in het geding. Volgens 
B&W is deze gestegen en daarmee een kernpunt in hun kritiek. Zij dragen echter geen 
cijfers aan. Uit nog ongepubliceerd onderzoek van Blank c.s. waarbij de resultaten 
van directe en indirecte kostenminimalisatie worden vergeleken krijgt men de indruk 
dat de kwaliteit van de medische behandeling inderdaad is gestegen, omdat ziekenhui-
zen kennelijk kans hebben gezien zich meer dan voorheen te specialiseren en hun 
patiëntenbestand enigszins daarop aan te passen en geëigende apparatuur daartoe aan 
te schaffen. Van toegenomen zorg aan het bed kan echter niet zo maar worden beweerd 
dat de kwaliteit is gestegen.
In het ziekenhuisonderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat het ziekenhuis 
management streeft naar minimalisering van kosten. De grote druk op de kosten van 
de gezondheidszorg zal ook wel de voornaamste factor zijn geweest achter de fusie 
en concentratiegolf. Het al of niet verhogen van de kwaliteit van de zorg is dus een 
bijproduct. Het zou aardig zijn na te gaan of dit verklaringsmodel de werkelijkheid 
inderdaad beter heeft beschreven dan een model waarbij het management streeft naar 
maximale kwaliteit met kosten als gegeven randvoorwaarde. Dit zou passen in het 
beeld dat Bovenberg en Gradus (2001) geven van non-profi torganisaties. Het probleem 
bij zo’n vergelijking is dat het begrip kwaliteit moeilijk is te operationaliseren. De 
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indruk bestaat dat door de meetproblematiek de causaliteit soms wordt omgedraaid: 
omdat men minimeren van kosten wel kan operationaliseren maar maximeren van 
kwaliteit niet zou het management ook naar minimeren van kosten moeten streven. De 
aandacht voor wat meetbaar is, leidt af van wat meetbaar zou moeten zijn. 
Het CPB neem in een variant van zijn ziekenhuismodellen een z.g. ethische factor 
op. Dit betreft dan met name de ethiek van de geneeskundigen. Hoewel daar verder 
weinig empirische inhoud aan wordt gegeven, wordt het probleem toch expliciet 
gemaakt. Nuttig is de suggestie van Bovenberg en Gradus (2001) kengetallen over 
wachtlijsten te gebruiken bij kwaliteitsvergelijking. Duidelijk is dat het opnemen 
van zulke variabelen in de doelstellingsfunctie leidt tot hogere kosten. En als het 
totale budget is gegeven, zal het leiden tot besparing op dure behandelingen. Of de 
maatschappij dat wel of niet wil, kan niet op micro-economische gronden worden 
vastgesteld. De maatschappij als geheel zal moeten vaststellen hoeveel het voor de 
gezondheidszorg over heeft. Gezondheidszorg is maar ten dele een privaat goed. De 
overheid heeft zich verplicht voldoende zorg van een acceptabele kwaliteit beschikbaar 
te stellen en deze beschikbaarheid is een publiek goed en kan niet volgens micro-
economische prijsstellingen worden geanalyseerd. Een verwaarloosd aspect hierbij is 
de verdeling van de ter beschikking gestelde minimale zorg over inkomensklassen. 
Net zoals concentratie van ziekenhuizen vervoerslasten verschuift naar verder-weg-
wonenden, verschuift bezuiniging op zorglasten naar diegenen die geen andere bron-
nen hebben die zorg te fi nancieren. Dit is erg pregnant in de VS.

Het primair onderwijs
Het SCP-onderzoek naar het primair onderwijs ligt al iets verder terug in de tijd en 
heeft niet kunnen profi teren van de kennis die inmiddels met productiviteitsonderzoek 
is opgedaan. Eén van de resultaten van het onderzoek van Blank (1993) was dat de 
gemiddelde kostencurve van primaire scholen een monotoon dalend verloop heeft. 
Er is dus geen optimale schoolgrootte: hoe groter hoe beter. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat met de algemene roep om bezuiniging en de teruglopende leerlin-
genaantallen zich een concentratie- en fusieproces ontwikkelde, zeker na de invoering 
van de basisschool, zie Merkies (2000). Ook hier zijn het verschil tussen uitbreiding 
door toeneming van het aantal leerlingen en uitbreiding door fusie onvoldoende onder-
zocht. Daarnaast doemt de vraag op of de consumenten tevreden zijn met de opget-
reden concentratie. De vervoerskosten van de leerlingen nemen toe. Dit is nog te 
berekenen maar moeilijker ligt het met de kwaliteit van het onderwijs. Het is duidelijk 
dat bij onderzoek van onderwijs de metingsproblematiek nog veel indringender aan-
wezig is dan bij het onderzoek van de gezondheidszorg. Het vraagstuk van de optimale 
grootte van een basisschool moet dan ook met extra aandacht voor de niet-fi nanciële, 
kwalitatieve factoren worden geanalyseerd. Het is operationeel verstandig eerst uit te 
gaan van een model waarbij het management wordt verondersteld de indirecte kosten 
te minimeren, waarbij de productie wordt gemeten in verhoging van CITO-scores ten 
opzichte van de instroomsituatie, maar daarna begint het onderzoek pas, want wat de 
output van een school zou moeten zijn, is onderwerp van een verhit debat. ‘Kosten van 
kennis,’ zie Blank (1993), zou een minder geëigende titel zijn voor zo’n onderzoek dan 
bijvoorbeeld ‘Efforts for education’. De Engelse term geeft beter dan de Nederlandse 
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aan dat het niet alleen om kennis gaat. Dat geldt voor het lager onderwijs maar ook 
in het vervolg onderwijs. Bijzonder illustratief is in dit verband het artikel van oud-
kamerlid Ton de Kok (NRC 9 juni 2001), die zijn ervaringen met een jaar praktisch 
onderwijs op een hbo (horeca) weergeeft. Zijn defi nitie van gewenste output wijkt 
erg af van die van gemiddelde CITO-scores. Bij de opvoeding van de moderne jeugd 
komen andere kwaliteitsnormen naar voren dan CITO-scores alleen. Ten aanzien van 
dit kwaliteitsaspect lijken grotere scholen meer problemen te ontmoeten vanwege 
de grotere mogelijkheid van leerlingen om weg te duiken in de anonimiteit. Veel 
zal afhangen van de wijze waarop scholen zijn georganiseerd. Het onderzoek van 
Blank (1993) neigt naar de conclusie dat scholen onder een meer-scholenbestuur 
tenderen goedkoper te werken. Scholen onder een meer-scholenbestuur zouden zo 
kostenvoordelen kunnen combineren met eventuele kwaliteitsvoordelen van kleinere 
scholen. Het zou aanbeveling verdienen om specifi ek fusieonderzoek te doen met 
aandacht voor de diverse aspecten van kwaliteit alvorens men op kostengronden alleen 
zou streven naar concentratie binnen het onderwijs. Of grotere scholen goedkoper zijn, 
is minder relevant. Het  optimale model beoogt het maximeren van een kwalitatieve 
output onder de bijvoorwaarde van een gegeven budget.
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Inleiding
Het afscheidssymposium van Jos Blank 
is een mooi moment voor een persoon-
lijk getinte terugblik op de ontwikkeling 
van het ‘moderne’ doelmatigheidson-
derzoek in de Nederlandse publieke 
sector. De start van dat onderzoek vond 
ruim veertien jaar geleden plaats op het 
SCP en mondde in 1989 uit in de studie 
Doelmatig dienstverlenen (Goudriaan et 
al.1989). Dit is tegelijkertijd het eerste 
SCP-project waar Jos Blank aan deel-
nam. Doelmatig dienstverlenen mar-
keert in zekere zin de start van nieuw 
oeuvre, zowel op het SCP als elders in 
In de Nederlandse publieke sector berustten tot dan toe de meeste analyses van de doel-
matigheid en productiviteit op eenvoudige kengetallen. Gaandeweg ontwikkelde zich 
in de jaren tachtig het besef dat dergelijke partiële productiviteitsmaatstaven weinig 
inzicht boden in achtergronden van de uiteenlopende productiviteitsontwikkeling in 
de verschillende delen van de publieke sector (Goudriaan et al. 1986). Tegelijkertijd 
ontstond – in een periode van budgetbeheersing en ombuigingen – in toenemende mate 
behoefte aan kennis van de relaties tussen ingezette middelen en door de publieke 
sector geleverde prestaties. Met deze kennis – gewoonlijk aangeduid als de productie- 
en kostenstructuur van de publieke sector – kunnen vragen worden beantwoord 
als: ‘Kan dezelfde productie worden voortgebracht met minder middelen of kan de 
dienstverlening met gelijkblijvende middelen worden verbeterd?’ Daarnaast kunnen 
sectorspecifi eke productiviteitsontwikkelingen op basis van deze kennis in toekomstra-
mingen voor de publieke sector worden ingebouwd.

Doelmatig dienstverlenen was een uitdagend project en voor alle deelnemers vooral 
een leerproject met vele hobbels in de uitvoering. Het project deed zijn naam in 
twee opzichten geen eer aan. Ten eerste was het project niet echt doelmatig in de uit-
voering. De vele aangename en minder aangename verrassingen lopende het onderzoek 
waren hier debet aan. Ten tweede beschikten wij op dat moment nog niet over de 
kennis van de geavanceerde technieken voor doelmatigheidsanalyses die tegenwoordig 
gemeengoed zijn in de moderne benchmarkingliteratuur. Toch waren bepaalde noties 
uit die hoek al min of meer impliciet aanwezig in Doelmatig dienstverlenen. De 
geavanceerdere technieken hebben de laatste jaren ook hun plaats gekregen in het 
SCP-onderzoek en in het werk van andere Nederlandse onderzoekers. 
In deze bijdrage ga ik terug naar de wortels van het moderne doelmatigheidsonderzoek 
op het SCP, te starten met Doelmatig dienstverlenen, dat inmiddels zijn koperen jubi-
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leum beleeft. Vervolgens schenk ik aandacht aan een aantal recente ontwikkelingen 
op het terrein van het doelmatigheidsonderzoek, zonder te streven naar volledigheid.1

Daarna volgt een beschouwing over de omgang met de resultaten van doelmatigheids-
onderzoek. De bijdrage sluit af met een agenda voor de toekomst van benchmarking 
in de Nederlandse publieke sector.

Doelmatig dienstverlenen
Doelmatig dienstverlenen was de eerste poging van het SCP om op systematische wijze 
via analyses op het niveau van individuele instellingen inzicht te verschaffen in de 
productie- en kostenstructuur. Doelmatig dienstverlenen maakt gebruik van het concept 
van de kostenfunctie. De kostenfunctie geeft de relatie weer tussen de kosten enerzijds 
en de voortgebrachte productie (‘outputs’) van publieke instellingen en de prijzen van 
de productiemiddelen anderzijds. Het is een praktische manier om de productiestruc-
tuur te beschrijven van instellingen die een groot aantal verschillende producten (of 
producten van verschillende kwaliteiten) voortbrengen. De aanpak vermijdt arbitraire 
toerekeningen van kosten aan producten en gekunstelde samenvoegingen van verschil-
lende outputs tot één quasi-output. Dit is een belangrijke pré, omdat in de publieke 
sector de voortbrenging van multipele outputs eerder regel dan uitzondering is.
Het concept van de kostenfunctie werd ons gesuggereerd door William Baumol (van 
de ziekte), die na een presentatie van wat exotische schattingsresultaten van pro-
ductiefuncties voor podiumkunstinstellingen door Evert Pommer en mijzelf in 1986 
vriendelijk in de wandelgangen opmerkte: ‘You should estimate cost functions’. 

Kostenfuncties leveren ons onder meer informatie op over:
· De optimale schaal van instellingen; dit is de schaal van de productie waarbij 
 de kosten per eenheid product minimaal zijn.2

· De aanwezigheid van synergie-effecten; dat zijn de kostenvoordelen (of 
 -nadelen) die voortvloeien uit de gecombineerde voortbrenging van verschillende 
 typen producten binnen één instelling. Denk bijvoorbeeld aan de voortbrenging 
 van verschillende typen onderwijs binnen één brede scholengemeenschap of de 
 voortbrenging van publieke en marktactiviteiten binnen één organisatie. 
· De doelmatigheid van de productie; sommige instellingen gebruiken meer 
 middelen dan andere instellingen om dezelfde productie te realiseren.

In eerste instantie was het de bedoeling om in Doelmatig dienstverlenen een redelijk 
groot aantal verschillende publieke voorzieningen te analyseren: op elk beleidsterrein 
in ieder geval één à twee voorzieningen. Dat is er niet van gekomen. De studie 
beperkt zich tot vier voorzieningen: bejaardenoorden (tegenwoordig aangeduid als 
verzorgingshuizen), politie, openbare bibliotheken en algemeen voortgezet onderwijs.

1 Voor uitgebreidere beschouwingen wordt onder meer verwezen naar Blank (2000) en naar het thema-

 nummer ‘Doelmatigheid in de publieke sector’ van Openbare Uitgaven (Goudriaan 1998).

2 Bij deze productie-omvang is er sprake van constante schaalopbrengsten; de waarde van de schaal-

 elasticiteit is dan precies één.

_____________________________
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Deze beperkte scope komt zowel door de bewerkelijkheid van de gegevensverzameling 
en -bewerking als door de koudwatervrees van de gegevensverstrekkers. 

Ondanks de beperkte scope van Doelmatig dienstverlenen levert het een aantal in-
zichten op die nog steeds actueel zijn. Ik noem er enkele:
· De gemiddelde kosten vertonen in de regel een U-vormige samenhang met de 
 productie-omvang, met alleen bij het algemeen voortgezet onderwijs een min of 
 meer L-vormig verloop. Middelgrote instellingen opereren in de regel op optimale 
 schaal. Dit strijdt met het in de beleidscircuits gangbare besef dat schaalvergroting 
 altijd goed is.
· Er is geen sprake van duidelijke synergie-effecten. De productie van verschillende 
 outputs in één instelling is niet aantoonbaar goedkoper dan de productie in 
 afzonderlijke gespecialiseerde instellingen.
· De extra kosten van de voortbrenging van de verschillende typen prestaties met 
 één eenheid (‘marginale kosten’) wijken zowel in absolute als relatieve zin af van 
 de overheidsnormen in de bekostiging.
· Er bestaan grote verschillen in effi ciency tussen publieke instellingen. Instellingen 
 die op het oog in dezelfde positie verkeren qua omvang en samenstelling van de 
 productie, kenmerken zich desondanks door grote verschillen in de inzet van 
 middelen.
· Grote effi ciencywinsten zijn mogelijk door ingrepen in de schaal van de instel-
 lingen en doordat de slechter presterende instellingen zich spiegelen aan de beter 
 presterende instellingen.

Recente ontwikkelingen 
Het onderzoek naar de kosten- en productiestructuur heeft de afgelopen vijftien jaar 
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, zowel op het theoretische als op het 
toegepaste vlak. De beschikbaarheid van microdata – en in het bijzonder van gegevens 
van individuele producenten in de tijd (‘panel data’) – plus de opkomst van steeds 
krachtiger computers hebben hieraan een krachtige impuls gegeven. Technieken waar-
van vroeger alleen kon worden gedroomd, zijn thans gemeengoed in praktische toepas-
singen. In een van de methoden voor doelmatigheidsanalyse – Data Envelopment 
Analysis (DEA) – worden vergelijkbare instellingen geselecteerd, die vervolgens onder-
ling worden vergeleken om de ‘best practice’ in termen van inputs en outputs te 
bepalen zonder dat een functioneel verband wordt verondersteld tussen inputs en 
outputs. In Stochastic Frontier Analysis (SFA), een andere methode die meer verwant-
schap heeft met de aanpak in Doelmatig dienstverlenen, worden de afwijkingen van 
de kosten- of de productiefunctie gedecomponeerd in ondoelmatigheid en in ‘ruis’ 
ten gevolge van meetfouten en dergelijke. In beide methoden is het mogelijk om de 
effi ciency van instellingen vrij direct te meten. In Doelmatig dienstverlenen is hiervoor 
nog een indirecte methode gebruikt.3

3    Dit is gedaan door de kostenfunctie opnieuw te schatten voor de instellingen waarvan het kostenniveau 

 zich op of onder het niveau van de eerder geschatte kostenfunctie bevond. Dit zijn - afgezien van ruis 

 de 50% meest effi ciënte instellingen. Op basis van de resultaten van deze schatting kunnen de potentiële 

 effi ciencywinsten worden berekend.

_____________________________
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Dergelijke moderne technieken van doelmatigheidsanalyses uit econometrie en de 
operations research zijn op het SCP pas na het midden van de jaren negentig toegepast: 
het eerst voor verpleeghuizen (Blank, Eggink en De Graaff 1996).

De laatste jaren wordt ook steeds meer aandacht geschonken aan de verklaring van effi -
ciencyverschillen. Het besef dat meten nog geen weten is, wordt in toenemende mate 
onderkend. De meeste studies slagen er echter maar beperkt in om effi ciencyverschil-
len tussen instellingen te verklaren. Dat geeft aanleiding tot twijfels over de gemeten 
effi ciencyverschillen. Gaandeweg is eveneens het besef gegroeid dat bij de beoordeling 
van de doelmatigheid rekening moet worden gehouden met de institutionele randvoor-
waarden en de omgeving waarbinnen (publieke) producenten opereren. Instellingen 
kunnen moeilijk worden afgerekend op externe factoren waarop zij (op korte termijn) 
geen invloed kunnen uitoefenen; bijvoorbeeld wanneer hun werkgebied en/of middelen 
beperkt zijn door wet- en regelgeving kan hen moeilijk worden verweten dat zij niet 
op optimale schaal opereren. Dat laat onverlet dat benchmarking een normatieve bezig-
heid is, waarbij de overheid of een toezichthouder soms het eigen beleid ter discussie 
kan stellen. Voor de overheid is bijvoorbeeld de schaal van instellingen niet gegeven, 
maar beïnvloedbaar via capaciteitsnormen en via verplichte fusies of splitsingen van 
instellingen.
Een interessant nieuw aandachtspunt is ook dat de optimale schaal van instellingen 
afhankelijk is van de verhoudingen tussen de verschillende producten (‘output mix’). 
Dit gegeven is nog niet verwerkt in Doelmatig dienstverlenen. Daar werd voor elke 
voorziening één optimale schaal berekend (op basis van de gemiddelde output mix). 
Dat de optimale schaal sterk afhankelijk is van de output mix blijkt bijvoorbeeld uit de 
studie van De Groot, McMahon en Volkwein (1991) naar de kostenstructuur van Ame-
rikaanse research-universiteiten. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de optimale 
schaal van de meer onderwijsgeoriënteerde publieke universiteiten in termen van het 
aantal studenten ruim het viervoudige bedraagt van de meer onderzoeksgeoriënteerde 
private universiteiten. Dit voorbeeld geeft aan dat de aanpak van Doelmatig dienstver-
lenen met één optimale schaal voor een voorziening net iets te simpel was.

De laatste jaren valt er in Nederland een voorzichtige tendens waar te nemen naar de 
toepassing van het moderne doelmatigheidsonderzoek bij benchmarking in de publieke 
sector. Nederland volgt hiermee met enige vertraging de internationale trend van 
benchmarking van geprivatiseerde bedrijven of op afstand van de overheid gezette 
instellingen. Bij de geprivatiseerde bedrijven gaat het meestal om nutsbedrijven die een 
substantiële marktmacht bezitten en waarbij via benchmarking een systeem van con-
currentie wordt gesimuleerd. Een voorbeeld hiervan in Nederland is de elektriciteits-
sector waar de toezichthouder DTe de ineffi ciency van elektriciteitsbedrijven te lijf is 
gegaan via gedifferentieerde tariefskortingen. De ineffi ciency is uitsluitend vastgesteld 
met DEA (Frontier Economics 2000). De rapportage geeft geen verklaring van de effi -
ciencyverschillen tussen elektriciteitsbedrijven. Recent heeft ook bij de Nederlandse 
AWBZ-instellingen een benchmarkingtraject plaatsgevonden. De eerste toepassing heeft 
betrekking op de thuiszorg (PWC/Berenschot 1999). De resultaten hiervan zijn weinig 
hoopgevend. Ondanks de twijfels die de auteurs ventileren over de kwaliteit van de 
gebruikte gegevens, passen zij de techniek DEA toe die bij uitstek het meest gevoelig is 
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voor onvolkomenheden in de gegevens. Dat verklaart ook waarom de auteurs er niet in 
slagen om een acceptabele verklaring te leveren voor de gevonden effi ciencyverschil-
len tussen de thuiszorginstellingen. Ook op het punt van de systematische toetsing van 
de modelspecifi catie blijft deze studie bij ontstentenis van een econometrische analyse 
in gebreke. Daardoor blijft de gemeten effi ciency vooralsnog voor discussie vatbaar.

Omgang met effi ciencystudies
De omgang met de resultaten van effi ciencystudies is in Nederland veelal problema-
tisch. De standaardreactie is vaak afwerend, hoewel er de laatste jaren verbetering 
optreedt. De accountability van publieke instellingen en beleidsdepartementen is hier 
te lande nog betrekkelijk onderontwikkeld ten opzichte van de Angelsaksische landen. 
Daardoor is het niet eenvoudig om betrouwbare gegevens voor doelmatigheidsstudies 
te verzamelen. De privacy van publieke instellingen weegt vaak zwaarder dan het 
afl eggen van rekenschap voor het doelmatig gebruik van publieke middelen. 

Aan de andere kant is het niet terecht om de blaam geheel bij de instellingen te leggen. 
De Haagse beleidsmakers en -uitvoerders zijn mede debet aan de terughoudendheid 
van publieke instellingen. Het overheidsbeleid op het terrein van de doelmatigheidsbe-
vordering kenmerkt zich immers door een zeker opportunisme. Denk in dit verband 
bijvoorbeeld aan de arbeidsproductiviteits- en effi ciencykortingen die bij regeerak-
koorden en dergelijke worden ingezet om de budgettaire kaders te kunnen realiseren 
dan wel nog wat verder op te rekken voor nieuw beleid. Van gerichte investeringen om 
de effi ciency van achterblijvende instellingen te verbeteren is daarentegen geen sprake, 
evenmin als van gerichte en naar de mogelijkheden van verschillende voorzieningen 
gedifferentieerde kortingen. De kaasschaaf is troef, ook in sectoren als de podium-
kunsten waarvan bekend is dat de mogelijkheden voor arbeidsproductiviteitsstijgingen 
beperkt zijn. Arbeidsproductiviteitskortingen zijn bovendien volstrekt ongeschikt als 
instrument voor doelmatigheidsbevordering en kunnen zelfs contraproductief uitpak-
ken als zij instellingen prikkelen om ter verhoging van arbeidsproductiviteit minder 
effi ciënt om te gaan met de inzet van andere productiemiddelen dan arbeid. In dat 
geval is het goed denkbaar dat de totale productiviteit (van arbeid en de overige pro-
ductiemiddelen samen) daalt. De arbeidsproductiviteit is immers een partiële maatstaf 
die slechts een beperkt beeld geeft van het productieproces en daardoor beleidsmakers 
soms op het verkeerde been zet. 

Van de resultaten van effi ciencystudies wordt door beleidsmakers tamelijk selectief 
gebruik gemaakt. Resultaten die het beleid ondersteunen, worden instemmend geci-
teerd. Resultaten die daarmee in strijd zijn, worden echter systematisch genegeerd, ook 
al komen zij soms uit de koker van een ander deel van de rijksoverheid; bijvoorbeeld 
wanneer de optimale schaal aanzienlijk kleiner te blijkt te zijn dan de beleidsmatig 
voorgestane schaalvergroting. Dit is geen bewijs van kracht.
Voorts moet mij van het hart dat de toevallige beschikbaarheid van de resultaten van 
effi ciency-onderzoek voor een sector in het verleden vaak direct is afgestraft. Elke 
sector kent wel tien procent ineffi ciency. Als de toevallige beschikbaarheid van 
onderzoeksresultaten direct wordt afgestraft met een effi ciencykorting voor de gehele 
bedrijfstak, vermindert vanzelfsprekend de bereidheid van instellingen om actief mee 
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te werken aan de benchmarking van hun bedrijfstak. De Tussenbalans van 1991, 
waarin de resultaten van Doelmatig dienstverlenen direct gecasht werden, strekt niet 
echt tot voorbeeld. De angst voor Financiën zit er bij de instellingen en de beleids-
departementen dan ook nog steeds goed in.4 Een dergelijk opportunistisch handelen 
van sommige beleidsmakers vormt een rem op een coöperatieve opstelling van 
instellingen en daarmee op een systematische evaluatie en verbetering van het func-
tioneren van deze instellingen op wat langere termijn. Waarschijnlijk mede daardoor 
loopt Nederland op het gebied van de benchmarking van publieke instellingen 
dui de lijk achter bij de Angelsaksische en in iets mindere mate ook op de Scandina-
vische landen. 

Toekomstagenda
Nu resultaat en rekenschap van publieke instellingen wat prominenter op de beleids-
agenda lijken te staan, is het moment gekomen om benchmarking op een verstandige 
manier in het overheidsbeleid te verankeren. De verankering van dit instrument vereist 
dat de resultaten van doelmatigheidsanalyses herkenbaar zijn en in brede kring worden 
geaccepteerd. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit en het bereik van het doelmatig-
heidsonderzoek. Ik probeer hieraan een bijdrage te leveren via de volgende agenda 
voor het toekomstige doelmatigheidsonderzoek in de publieke sector. 

Kwaliteit gegevens 
In de onderzoekswereld gaat doorgaans het leeuwendeel van de aandacht naar nieuwe 
technieken. Juist voor doelmatigheidsanalyses is de kwaliteit van de gegevens – en van 
de outputs in het bijzonder – van cruciaal belang.5 Onvolkomenheden in de gegevens 
en de modellering komen direct tot uiting in de gemeten ineffi ciency van instellingen. 
Dat verklaart ook waarom consultants en onderzoekers die het niet zo nauw nemen met 
de gegevens nogal eens vinden dat effi ciëntie van bepaalde instellingen met 50% of 
meer kan worden verbeterd. Dit tart – niet ten onrechte – het voorstellingsvermogen 
van de betrokken instellingen. Meer aandacht voor de kwaliteit van de gegevens 
alsmede de selectie van de inputs en outputs is een absolute noodzaak.

Benchmarking van doelmatigheid en kwaliteit
Vaak wordt gedaan alsof er een tegenstelling bestaat tussen de doelmatigheid en de 
kwaliteit van instellingen. Toch is het bepaald niet zo dat ondoelmatige instellingen 
juist goed scoren op de kwaliteit. Mijn eigen ervaring is dat ondoelmatigheid, een hoog 
ziekteverzuim, een groot personeelsverloop, een gebrekkige organisatie en een matige 
kwaliteit in de regel hand in hand gaan. Dat laat onverlet dat het verstandig is om 
bij de benchmarking van instellingen meer aandacht te besteden aan de kwalitatieve 
dimensie. Dat vergroot tevens de acceptatie van de resultaten. Binnen de gangbare 
benchmarkingmethoden van de doelmatigheidsanalyses kunnen de kwalitatieve dimen-
sies van de outputs in beginsel worden meegenomen. Een afzonderlijke benchmarking-

4  Een aardige illustratie hiervan is te vinden in het verslag van de discussies in ministerie van BZK (1999).

5 Dat geldt met name DEA, de meest gebruikte benchmarkingtechniek. 

_____________________________
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analyse van de kwaliteit behoort evenzeer tot de mogelijkheden. Laten we daarbij 
vooral niet vergeten om ook het oordeel van de afnemers over de kwaliteit van de  
aangeboden diensten te vragen. Kwaliteit kent meer dimensies dan de (technische) 
oordelen van de professionals.

Verklaring effi ciencyverschillen en productiviteitstrends
Om de effi ciencyverschillen tussen instellingen te kunnen duiden is het voor elke 
respectabele benchmarkinganalyse noodzakelijk dat effi ciencyverschillen worden ver-
klaard uit organisatiekenmerken, omgevingsfactoren en andere relevante factoren. Dat-
zelfde geldt ook voor productiviteitsontwikkelingen in de tijd. Een goede verklaring 
van effi ciencyverschillen of productiviteitstrends is niet alleen een noodzakelijke voor-
waarde voor acceptatie van de resultaten bij instellingen en beleidsmakers, maar 
geeft ook aangrijpingspunten voor effi ciencyverbeteringen. Daarnaast is een goede 
verklaring noodzakelijk als validatie van de gemeten effi ciency en productiviteit van 
instellingen. De veelal ‘bungee jumpende’ productiviteitsontwikkelingen op instel-
lingsniveau geven weinig vertrouwen in de resultaten van bepaalde studies. Het is 
goed mogelijk om meer dan enige tientallen procenten van de effi ciencyverschillen te 
verklaren: ruim zestig procent is zeker haalbaar.6

Meer aandacht voor processen
Veel van het moderne doelmatigheidsonderzoek richt zich op de relatie tussen de 
ingezette productiemiddelen en de eindproducten in termen van geleverde prestaties. 
De SCP-studies van de afgelopen tien à vijftien jaar zijn daar een voorbeeld van. Ik 
heb die keuze in het verleden zelf gepropageerd, waar het ging om de evaluatie van de 
doelmatigheid. Voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de instellingen is echter 
meer zicht nodig op de processen die binnen de instellingen plaatsvinden. We kunnen 
daarvoor bijvoorbeeld teruggrijpen op het gereedschap van de procesproductiefuncties 
(‘engineering production functions’). Dit vergroot de bruikbaarheid van de resultaten 
voor de instellingen.

Betere communicatie en uitleg van de resultaten
De voorafgaande punten hebben deels methodologisch karakter. Zij hebben echter 
ook tot doel om de resultaten meer inzichtelijk te maken en daarmee de acceptatie 
van benchmarkingstudies te vergroten. Een betere communicatie en uitleg van de 
resultaten is noodzakelijk om benchmarking als beleidsinstrument en als middel voor 
de verbetering van de bedrijfsvoering van individuele instellingen de plaats te geven 
die het toekomt. Nu is het te vaak een black box voor de beleidsmakers en de instel-
lingen. Meer intuïtie en minder techniek en jargon in de presentatie van de resultaten 
kunnen de drempels voor deze groep slechten.

6  Zie bijvoorbeeld de analyses voor het hoger beroepsonderwijs in Goudriaan, Jongbloed en Van Ingen 

 (1998).

_____________________________
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Standaard voor ‘Good Benchmarking Practice’
De praktische toepassing van benchmarkingstudies in de publieke sector is tot nu 
toe geen doorslaand succes geweest. Dat heeft mede maken met het ontbreken van 
(methodologische) standaards voor ‘Good Benchmarking Practice’ (GBP). Op het punt 
van de GBP zie ik in Nederland een taak weggelegd voor instanties als de Algemene 
Rekenkamer en het SCP. Deze instanties zouden minimumvoorwaarden moeten for-
muleren waaraan benchmarkinganalyses in de publieke sector zouden dienen te vol-
doen. Daarmee wordt voorkomen dat de departementen of koepelorganisaties het wiel 
opnieuw moeten uitvinden. Het voert wat ver om hier een volledige uitwerking te 
geven van GBP, maar ik wil er in ieder geval op wijzen dat een serieuze statistische 
toetsing van het effect van de verschillende outputs op de ingezette middelen daarvan 
deel dient uit te maken. Dit vereist dat de veel gebruikte methode van DEA altijd wordt 
vergezeld van econometrische analyse om de kwaliteit van de gekozen modelspecifi -
catie en de gegevens te toetsen.7 Ongewenst strategisch gedrag van instellingen op 
de resultaten van benchmarking studies wordt hiermee tegengegaan. DEA is hiervoor 
namelijk zeer vatbaar. 

Systematisch bestrijken van witte vlekken in de publieke sector
Voor grote delen in de publieke sector ontbreekt inzicht in de doelmatigheid van de 
productie. Onderwijs, justitie en openbaar bestuur zijn voorbeelden van dergelijke 
witte vlekken, die hun voordeel kunnen doen met het huidige benchmarkinginstrumen-
tarium. Het is lastig te duiden hoe de betreffende departementen thans invulling 
geven aan de ministeriële verantwoordelijkheid tot doelmatige besteding van publieke 
middelen. De mogelijkheden tot een goede invulling zijn er. Op het gebied van het 
onderwijs zijn bijvoorbeeld de laatste jaren veel gegevens beschikbaar gekomen over 
de kwaliteit van de scholen. Bij justitie en openbaar bestuur speelt weliswaar het 
probleem dat er weinig (vergelijkbare) producenten zijn om een benchmarkinganalyse 
op te baseren, maar hiervoor zijn creatieve oplossingen denkbaar. 
De toekomstagenda voor benchmarking in de publieke sector geeft aan dat er nog 
het nodige te verbeteren valt voordat benchmarking in de praktijk fungeert als een 
volwaardig beleidsinstrument. Er is de afgelopen jaren weliswaar een grote sprong 
voorwaarts gemaakt, maar het rijke potentieel wordt nog onvoldoende benut.

7  Zie voor een vergelijkbaar pleidooi: Israel e.a. (2001). Dat onderzoek geeft ook een illustratie van het 

 belang van de gesuggereerde aanpak.

_____________________________
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Inleiding
In 1989 publiceert het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau het eerste uitgebreide onderzoek naar de 
doelmatigheid van publieke voorzieningen in Neder-
land: Doelmatig dienstverlenen. Dit rapport ontmoet 
aanvankelijk de nodige scepsis en wantrouwen. Zo 
laat het Nederlands Bibliotheek en Documentatie-
centrum in een persbericht weten dat het SCP een 
‘kopje koffi e in een Van der Valk restaurant verge-
lijkt met die in een vijfsterren restaurant.’ Griffi ths 
meent over een vervolgstudie naar rechtbanken dat

Dr. J.L.T. Blank

het SCP een rechtbank gelijkstelt aan een fi etsenfabriek.1

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ziet daarentegen wel heil in de 
exercities en geeft het SCP in 1990 een vervolgopdracht om de gevolgen van schaal-
vergroting in het onderwijs in kaart te brengen.2 In de jaren daarna is sprake van 
een omslag in het denken over het belang van dit soort studies. Zo lopen er thans
Benchmarking-trajecten in de AWBZ-sector, zoals verpleging- en verzorging en de 
thuiszorg. Tegelijkertijd is ook een verdere professionalisering van het management in 
de publieke sector zichtbaar. Tevens stelt een ‘overheid op afstand’ ook steeds meer 
eisen aan de te leveren prestaties en het inzicht hierin. De mogelijke toepassingen 
van doelmatigheidsonderzoek zijn velerlei. In het navolgende volgt een beknopte 
opsomming.3

Ramingen: productiviteitsontwikkeling
Bij de toekenning van middelen aan voorzieningen speelt de productiviteitsontwik-
keling een belangrijke rol. Zo leiden veranderingen in de schaal en samenstelling 
van productie, veranderingen in de effi ciëntie van instellingen en technische ontwik-

1  Goudriaan Rene, Frank van Tulder, Jos Blank, Ab van der Torre en Bob Kuhry (1989). Doelmatig

  dienstverlenen. Een onderzoek naar de produktiestructuur van vier voorzieningen in de kwartaire sector.

  Rijswijk/Alphen aan den Rijn: Sociaal en Cultureel Planbureau/Samsom (Sociale en Culturele Studie 11)

  Griffi ths J. 1991.De rechtbank als fi etsenfabriek. Nederlands Juristenblad 66(4):129-130. Naar aanleiding 

  van het SCP-rapport: Tulder, F.P. van, en A.C. Spapens (1990). Doelmatig rechtspreken. Rijswijk/Den 

  Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA (Cahier 80).

2  Blank, J.L.T., S. Boef-van der Meulen, H.M. Bronneman-Helmers, L.J. Herweijer, B. Kuhry en R.A.H. 

  Schreurs. 1990. School en schaal. Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA.

3  Voor een uitgebreide opsomming van mogelijkheden zie: Blank, J.L.T. (2000). Doelmatigheid van de 

  publieke sector: enige beschouwingen. Openbare Uitgaven 32(6).

_____________________________
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kelingen tot een andere inzet van middelen door de jaren heen. Inzicht hierin kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan een adequate allocatie van middelen.

Capaciteitsplanning: schaal en diversifi catie
De lange termijn effect van investeringen in termen van kosten (risico) en de noodzaak 
om in de toekomst te voldoen aan de vraag naar publieke diensten (toegankelijkheid, 
bereikbaarheid) dwingt de overheid om een belangrijke rol te spelen in de capa-
citeitsplanning. Het effect van capaciteitsplanning  heeft vooral betrekking op de 
doelmatigheid van de sector als geheel. Het bestaan van schaal- of diversifi catie-
effecten dragen voor een deel ook bij aan de regulering van de capaciteit. Het systeem 
van opheffi ngs- en stichtingsnormen voor scholen in Nederland illustreert dit.4

4  Zie bijvoorbeeld Merkies, A.H.Q.M. (2000). Economies of Scale and School Consolidation in: Dutch 

  Primary School Industry. In: Blank (ed) Public Provision and Performance: Contributions from Effi ciency 

  and Productivity Measurement. 2000. Amsterdam: North Holland.

5  Blank et al. (1998). o.c.

_____________________________

Links Nol Merkies, midden Jos Blank 

en rechts René Goudriaan tijdens het 

afscheidssymposium

Marktwerking, deregulering en publiek-private samenwerking
Uit de standaard economische theorie volgt dat meer concurrentie leidt tot doelmatiger 
gedrag. In hun overlevingsdrang verlagen producenten in concurrerende markten hun 
afzetprijzen en verminderen zij de kosten door verhoging van de doelmatigheid. Con-
currentie hoeft overigens niet altijd een grotere doelmatigheid tot gevolg hebben. De 
concurrentie tussen Nederlandse ziekenhuizen leidt juist tot een lagere doelmatigheid.5

Aangezien van overheidswege de afzetprijzen vast zijn, concurreren zij via de kwaliteit 
in plaats van via de prijzen. 
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Naast reguleringen over de capaciteit, bekostiging en marktwerking beschikt de over-
heid over nog tal van andere instrumenten. Er zijn voorbeelden van regulering van 
lonen, afzetprijzen, samenstelling van dienstpakket, samenstelling van ingezette mid-
delen, kwaliteitseisen ten aanzien van personeel en dienstverlening.
Een heel specifi eke vorm van marktwerking en deregulering is de publiek-private 
samenwerking. Hier worden marktpartijen geïnteresseerd om specifi eke delen van de 
publieke taak uit te voeren. Te denken valt aan een marktpartij die de gehele fi nan cie-
ring en exploitatie van de huisvesting van een ziekenhuis voor zijn rekening neemt.

Bekostiging en beprijzing
In een goed functionerend bekostigingssysteem is  het geldbudget een vertaling van 
de verwachte productie. De centrale vraag is tegen welke tarieven of budgetparameters 
deze conversie moet plaatsvinden. Doelmatigheidsonderzoek kan hieraan een bijdrage 
leveren. Uit empirisch onderzoek zijn de kosten van een product op basis van de 
‘beste praktijk’ af te leiden: prijsplafonds of productprijzen. Op basis hiervan is een 
kostendekkend tarief vast te stellen. Aangezien deze prijzen zijn gebaseerd op de ‘beste 
praktijk’ bevat een dergelijk schema een sterk ingebouwde prikkel voor doelmatig 
gedrag.
Veranderingen in de budgetteringssystematiek zijn zeker aan de orde voor ziekenhui-
zen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en andere delen van de zorg. Bij een 
verdergaande privatisering van de nutssector zal het vaststellen van prijsplafonds een 
belangrijk discussiepunt vormen. Dat is thans in de elektriciteitssector al aan de orde.

Managementondersteuning: benchmarking
Benchmarking is een systeem van het identifi ceren en implementeren van de ‘beste 
praktijk’. De gedachte achter benchmarking is eenvoudig. Zoek een instelling die, 
in termen van doelmatigheid, het beste is in wat jouw instelling doet en bestudeer hoe 
deze instelling dit realiseert. Verschillen in doelmatigheid kunnen optreden door een 
andere organisatievorm, het uitbesteden van bepaalde taken en de samenstelling van 
het personeel. Maak op basis hiervan een plan ter bevordering van je eigen doelmatig-
heid, implementeer dit plan en evalueer na verloop van tijd de effecten hiervan. Inmid-
dels is de benchmarking al gestart in verschillende delen van de gezondheidszorg en in 
de nutssector. Uitbreiding hiervan ligt de komende jaren in het verschiet.

Het SCP heeft in de afgelopen veertien jaar een belangrijke pioniersrol vervuld in 
het doelmatigheidsonderzoek. Het onderzoek heeft in een aantal gevallen een directe 
invloed gehad op het gevoerde beleid. Wellicht nog belangrijker is de bijdrage geweest 
aan het denken over een effi ciënte publieke sector. Het SCP-onderzoek heeft immers 
aangetoond dat het mogelijk is om een concrete empirische invulling te geven aan 
beleidsplannen voor bevordering van de doelmatigheid. Een dergelijke pioniersrol kon 
ook alleen maar worden vervuld door een publiek bekostigde onderzoeksinstelling als 
het SCP. Door de eerder genoemde gewijzigde houding zullen veld en overheid in de 
toekomst meer vraag naar dit soort informatie uitoefenen. Private onderzoeksbureaus 
zullen daarom nu en in de toekomst steeds meer doelmatigheidsonderzoek gaan 
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uitvoeren. Ik spreek dan ook de hoop en verwachting uit dat ik bij mijn nieuwe 
werkgever Aarts, De Jong, Wilms, Goudriaan Public Economics op de door het SCP

gebaande wegen zal kunnen voortgaan.
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Titel:  Doelmatig dienstverlenen
  Een onderzoek naar de productiestructuur van vier voorzieningen in 
  de kwartaire sector
Auteurs:  R. Goudriaan, F.P. van Tulder, J.L.T. Blank, A.G.J. van der Torre, 
  B. Kuhry
Type publicatie: Sociale en Culturele Studies 11 (278 bladzijden)
Uitgekomen: april 1989

Excerpt
In dit onderzoek zijn vier voorzieningen uit de quartaire sector onder de loep genomen: 
bejaardenoorden, politie, openbare bibliotheken en algemeen voortgezet onderwijs. De 
productie wordt gemeten via een wijd scala van maatstaven.
Voorbeelden zijn het aantal verzorgenden in bejaardenoorden, onderscheiden naar 
hulpbehoevendheid, het aantal door de politie opgehelderde misdrijven en afgehan-
delde verkeersongevallen en dergelijke. Bij alle voorzieningen blijken grote verschillen 
in productiviteit te bestaan tussen instellingen van verschillende omvang. Dergelijke 
verschillen in productiviteit kunnen het gevolg zijn van geringe mogelijkheden tot 
specialisatie bij kleine instellingen en bureaucratisering bij de zeer grote.
Geconcludeerd wordt dat ingrepen in de schaal van productie tot besparingen kunnen 
leiden. Er bestaan mogelijkheden om de collectieve uitgaven te verminderen zonder 
dat dit de dienstverlening aantast of om de dienstverlening te verbeteren, zonder 
stijging van de collectieve uitgaven. Ook blijkt dat er grote verschillen in productiviteit 
optreden tussen instellingen van vergelijkbare omvang. Ook is gekeken naar de ontwik-
keling van de productiviteit in de loop van de tijd. Deze blijkt tussen de voorzieningen 
onderling sterk te verschillen. 

Titel:   School en schaal
Auteurs:   J.L.T. Blank, S. van der Boef-Meulen, H.M. Bronneman-Helmers, 
  L.J. Herweijer, B. Kuhry, R.A.H. Schreurs
Type publicatie: Cahier 81 (282 bladzijden)
Uitgekomen:  december 1990

Excerpt
Het aantal basisschoolleerlingen zal naar verwachting stijgen. De verwijzing naar het 
speciaal onderwijs en de daling van het aantal leerlingen op het platteland zet echter 
door, waardoor er meer kleine basisscholen dreigen te ontstaan. Omdat kleine scholen 
signifi cant meer kosten dan grote en er geen aanwijzingen zijn dat kleine scholen beter 
presteren is dit onwenselijk. Schaalvergroting kan worden bereikt met:directe me-
thoden, dat wil zeggen ingrijpen in de wettelijke opheffi ngs- en/of stichtingsnormen; 
indirecte methoden, dat wil zeggen de extra bijdragen aan kleine scholen wegnemen; 
stimulatie, bijvoorbeeld bevorderen van fusies en samenwerkingsverbanden. Bij het 
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maken van politieke keuzes zullen naast de kwaliteitszorg en de kosten ook regionale 
en denominatieve belangen een rol spelen. In het speciaal onderwijs zal schaalvergro-
ting nauwelijks invloed hebben op de bereikbaarheid. Als de beoogde sterke verminde-
ring van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs doorgaat, verdient integratie 
van LOM- en MLK-onderwijs overweging. Om enkele procenten te besparen moet het 
aantal scholen voor voortgezet onderwijs met 30% verminderen. Voor een besparing 
van 10% dient 65% van de scholen te verdwijnen. De effecten voor de kwaliteit van 
het onderwijs en de bereikbaarheid zullen niet erg groot zijn. Schaalvergroting zal 
ongevraagde onzekerheid voor leerlingen en personeel met zich mee brengen. 

Titel:  Kosten van kennis (dissertatie)
  Empirisch onderzoek naar de productiestructuur van het basisonder-
  wijs in Nederland
Auteur:  J.L.T. Blank
Type publicatie: Sociale en Culturele Studies 17 (264 bladzijden)
Uitgekomen: juli 1993

Excerpt
Geanalyseerd wordt de productiestructuur van het basisonderwijs. Met productiestruc-
tuur wordt het stelsel van relaties tussen (onderwijs)productie en de inzet van middelen 
bedoeld. Aan de orde komen vragen over de relatie tussen de omvang van productie 
en die van de ingezette middelen; tussen de samenstelling van de productie en de inzet 
van middelen tussen autonome ontwikkelingen in de tijd; en het economisch gedrag 
van producenten van onderwijs.

Titel:  Zuinig op zorg
  Een empirisch onderzoek naar de productiestructuur van verpleeg-
  huizen in Nederland
Auteurs:  J.L.T. Blank, E. Eggink, A.I. de Graaff
Type publicatie: Cahier 131 (276 bladzijden)
Uitgekomen: september 1996

Excerpt
Een beschrijving wordt gegeven van de geschiedenis, het doel, de laatste ontwikke-
lingen, de wet- en regelgeving met betrekking tot verpleeghuizen. Vervolgens wordt 
ingegaan op de economische theorie met betrekking tot productie en kosten, waarna 
de theoretische achtergronden van de gebruikte analysemethoden (de parametrische en 
de data envelopment analysis (DEA)) aan de orde komen. Dieper wordt ingegaan op 
de gegevens die gebruikt worden bij de empirische analyses van de productiestructuur. 
Na een globale analyse van de productiestructuur volgt tenslotte een econometrische 
analyse van de productiestructuur. Ook een aantal mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen van verpleeghuizen wordt onderzocht door middel van simulaties.
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Titel:  Tussen bed en budget
Auteurs:  J.L.T. Blank, E. Eggink, A.H.Q.M. Merkies
Type publicatie: Sociale en Culturele Studies 26 (502 bladzijden)
Uitgekomen: december 1998

Excerpt
Tussen bed en budget bevat een uitgebreid empirisch onderzoek naar de doelmatigheid 
van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Een beleidssamenvatting 
geeft de belangrijkste bevindingen van de studie nog eens weer. De bevindingen 
hebben betrekking op drie terreinen, te weten de ontwikkelingen in de sector in de 
afgelopen decennia, de doelmatigheid van Nederlandse ziekenhuizen, en beleidsrele-
vante conclusies die uit de analyses kunnen worden getrokken.

Titel:  Public provision and performance
  Contributions from effi ciency and productivity measurement
Auteurs:  J.L.T. Blank, C.A. Knox Lovell, Shawna Grosskopf e.a.
Type publicatie: Speciale uitgave 4, Elsevier North-Holland (412 bladzijden)
Uitgekomen: april 2000

Excerpt
Public services, such as health care and education, are a vital part of the economy 
as a whole. Low productivity in public services implies higher taxation, which in 
its turn reduces the allocative effi ciency in the economy. However, public service 
providers are not subject to the discipline of the competitive market. Public fi rms can 
operate ineffi ciently and survive. Governments are experimenting with privatization 
and deregulation to improve effi ciency and to reduce the cost of the public sector. 
Academic researchers have developed techniques to measure effi ciency, to evaluate 
and to improve performance of the public sector. There are academic studies of 
specifi c public services, though there are few examples of actually transferring the 
recommendations of the academic research to the policy arena. Academics and policy 
makers are working on the same problems, but rarely work together. This book aims 
to narrow the gap between researchers and policymakers by presenting the most 
important methodologies and applications in the academic literature in a form that is 
accessible to policy makers. 
This volume contains a number of excellent contributions from well recognized 
autho rities in the fi eld of effi ciency measurement in the public sector. The book 
discusses in fourteen chapters the principles of effi ciency measurement without using 
the common technical jargon and complex mathematics. The book contributes to a 
thorough understanding of the subject by presenting a number of case studies in the 
areas of health care, education, law enforcement and local government. Therefore it is 
suitable for policymakers and public service managers, as well as for graduate students 
of public administration and economics.
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Titel:  Verstandig verzorgd 
  Een empirisch onderzoek naar de effi ciëntie van de intramurale zorg 
  voor verstandelijk gehandicapten
Auteurs:  E. Eggink, J.L.T. Blank
Type publicatie: Publicatie 2001/4 (110 bladzijden)
Uitgekomen: mei 2001

Excerpt
De intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten kenmerkt zich door een hoge 
werkdruk, wachtlijsten en fi nanciële problemen. De centrale vraag in deze studie is 
of overheid en instellingen deze problemen kunnen verlichten door de effi ciëntie te 
vergroten. De mogelijkheden hiervoor zijn vooralsnog beperkt. De effi ciëntie is de 
afgelopen jaren al gestaag gegroeid. Om de fi nanciële problemen van een aantal instel-
lingen te verlichten bepleit de studie een grondige herziening van het fi nancierings-
systeem. Het huidige systeem is weinig transparant en het principe van ‘hoe zwaarder 
de handicap des te hoger de vergoeding’ is duidelijk aan vervanging toe. De studie 
laat ook zien dat de kosten tussen 1984 en 1998 zijn toegenomen door verzwaring 
van de kwaliteitseisen. Van de dikwijls veronderstelde toename van de zorgzwaarte 
is geen sprake.
Dit boek is een onderdeel van een serie over effi ciëntieonderzoek naar publieke 
voorzieningen zoals dat de afgelopen vijftien jaar door het SCP is uitgevoerd. Het is 
uitermate geschikt voor beleidsmakers, de koepelorganisatie en het management van de 
instellingen. Het boek geeft naast de genoemde beleidsaanbevelingen een goed inzicht 
in de ontwikkelingen van deze sector in de afgelopen twintig jaar en in de vigerende 
wet- en regelgeving. De toegankelijkheid van het boek is groot doordat alle technische 
details zijn opgenomen in de afzonderlijke achtergrondstudie Effi ciency of Homes for 
the Mentally Disabled in the Netherlands.

Titel:  Effi ciency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands
Auteurs:  E. Eggink, J.L.T. Blank
Type publicatie: Onderzoeksrapport 2001/16 (106 bladzijden)
Uitgekomen: mei 2001

Excerpt
This volume describes an extensive study of the effi ciency of homes for the mentally 
disabled in the Netherlands. It sets out the theoretical and empirical background to the 
research, which employs both a parametric (cost function model) and a non-parametric 
(Data Envelopment Analysis) method to enhance the robustness of the results. The 
technical details of both methods are discussed extensively. The book also contains a 
bibliography on these issues and makes useful reading as an introduction to effi ciency 
measurement. The book gives details of the empirical implementation of both methods. 
An extensive description of the data illustrates the developments in the sector in recent 
decades. A discussion of various aspects of the production structure, such as scale 
effects and marginal costs, provides an insight into the performance (effi ciency) of 
the homes. In addition the study looks into explanations of effi ciency differences and 
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changes in productivity. The conclusions of the study as they relate to policy are also 
summarized. This book is another example of the excellent research carried out by the 
Social and Cultural Planning Offi ce of the Netherlands (SCP) in the past fi fteen years on 
the productivity and effi ciency of public services. A policy-oriented publication is also 
available (in Dutch) on this research (Verstandig verzorgd).

Het publiek werd op het symposium ruimschoots geïnformeerd


