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Decentralization,  
Performance Evaluation  

and  
Government Performance

G. Tjerk Budding

Binnen de Nederlandse overheidssector hebben zich de af-

gelopen decennia omvangrijke wijzigingen voltrokken in het 

management. Concepten als BBI en VBTB hebben veel aan-

dacht gekregen. Internationaal worden dergelijke hervormingen 

vaak aangeduid onder de noemer New Public Management 

(NPM). Hoewel de aandacht voor de wijzigingen vrij groot is 

geweest, zowel in de praktijk als in de academische literatuur, is 

er vrij weinig bekend over de mate van succes. Dit proefschrift 

analyseert aan de hand van drie empirische onderzoeksprojec-

ten de gevolgen van deze hervormingen binnen Nederlandse 

gemeenten.  Hierbij ligt het accent op het decentraliseren van 

beslissingsbevoegdheden naar middenmanagers en het meer 

op resultaten beoordelen. Uit het proefschrift komen enige ver-

rassende bevindingen naar voren: zo blijkt het toekennen van 

meer beslissingsbevoegdheden veelal niet gepaard te gaan met 

het wijzigen van het beoordelingssysteem. Verder blijken niet 

zozeer financiële maatstaven, maar objectieve niet-financiële 

maatstaven, managers te motiveren.  
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