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Decentralization, Performance Evaluation and Government Performance 

Nederlandstalige samenvatting 

G. Tjerk Budding  

 

Binnen de Nederlandse overheidssector hebben zich de afgelopen decennia omvangrijke 

wijzigingen voltrokken in het management. Concepten als BBI, VBTB en BBP1 hebben veel 

aandacht gekregen. Internationaal worden dergelijke wijzigingen 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 beoogt deze leemte voor een deel in te vullen. Hierbij ligt de 

focus met name op de aanbeveling van NPM om beslissingsbevoegdheden lager in de organisatie 

te beleggen (interne decentralisatie) en middenmanagers meer verantwoordelijk te houden voor 

resultaten. In het bijzonder wordt geanalyseerd wat de gedragsmatige gevolgen zijn van het 

verantwoordelijk houden van managers voor prestaties bij afdelingen Burgerzaken en Sociale 

Zaken bij Nederlandse gemeenten.  

 

Dit proefschrift is met name opgebouwd uit drie empirische onderzoeken. Allereerst wordt 

geanalyseerd wat de gevolgen zijn van decentralisatie en productgericht verantwoorden op de 

kostentoerekening en prijszetting binnen gemeenten. Hieruit komt naar voren dat er een samen-

hang is tussen decentralisatie en kostentoerekeningssystemen: meer gedecentraliseerde gemeen-

ten gebruiken uitgebreidere kostentoerekeningssystemen. Tevens blijkt uit de analyses dat voor 

een van de twee onderzochte producten, te weten de prijszetting van huwelijken, meer gedecen-

traliseerde gemeenten gemiddeld genomen hogere tarieven kennen. Er worden twee mogelijke 

verklaringen genoemd voor deze hogere tarieven. Een eerste mogelijke verklaring is dat meer 

gedecentraliseerde gemeenten een beter beeld hebben van het werkelijke kostenniveau van hun 

dienstverlening en in staat zijn om tarieven vast te stellen die deze integrale kostprijzen beter 

representeren. Denkbaar is ook dat decentralisatie additioneel risico met zich meebrengt voor 

middenmanagers: ze worden nu immers meer verantwoordelijk gehouden voor gerealiseerde 

resultaten. Een mogelijke wijze waarop deze risico’s gereduceerd kunnen worden is door 

tarieven zo hoog mogelijk te stellen en daarmee het beschikbare budget te verhogen.  

                                                           
1 VBTB staat voor Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (Rijk), BBI voor Beleid- en BeheersInformatie 

(gemeenten) en BBP voor Beleids- en BeheerProces (provincies).  
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Het tweede onderzoek analyseert aan de hand van interviews onder managers van afdelingen 

Sociale Zaken en Burgerzaken2 hoe deze managers worden beoordeeld op hun functioneren en 

hoe zij deze beoordeling ervaren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat deze middenmanagers 

met name worden beoordeeld op hun functioneren door hun directe bovengeschikte managers, 

bij de meeste gemeenten de sectorhoofden. De beoordeling vindt plaats op diverse aspecten, 

waar financiële indicatoren slechts een onderdeel van uitmaken. Managers worden bij hun 

taakuitoefening geconfronteerd met diverse onzekerheden die invloed hebben op de bedrijfs-

voering. Met name het beleid van de Rijksoverheid wordt als omvangrijke en invloedrijke bron 

van onzekerheid ervaren. De geïnterviewde managers geven aan dat ze weliswaar te maken 

hebben met diverse onzekerheden, maar dat deze niet noodzakelijkerwijze een belemmering 

hoeven te zijn voor een prestatiegerichte beoordelingswijze. Dit is echter wel afhankelijk van 

meer interne organisatorische condities, zoals de wijze van communicatie tussen de 

middenmanager en zijn/haar leidinggevende. 

 

In het derde onderzoek worden de bevindingen uit de interviews nader onderzocht aan de hand 

van enquêteonderzoek onder afdelingen Burgerzaken en Sociale Zaken. Nagenoeg alle 

gemeenten zijn hiervoor benaderd en van 214 afdelingen werd een bruikbare reactie ontvangen. 

De verkregen gegevens zijn geanalyseerd met gebruik van Partial Least Squares. In figuur S-1 

worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek samengevat.  

 

In dit project is allereerst geanalyseerd in hoeverre het overdragen van beslissingsbevoegdheden 

(DMA – Decision Making Authority in de figuur) samenhangt met het meer op resultaten 

beoordelen van managers. We hadden van tevoren verwacht dat hier een statistisch significante 

en positieve samenhang tussen zou zijn. Deze verwachting wordt echter niet bevestigd door de 

analyses; managers die meer bevoegdheden hebben lijken niet anders te worden beoordeeld dan 

managers met minder beslissingsbevoegdheden. Vervolgens is geanalyseerd hoe managers het 

appreciëren om beoordeeld te worden op prestatie-indicatoren. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt tussen drie groepen prestatiemaatstaven:  

 

                                                           
2 Er hebben tevens interviews met experts plaatsgevonden waarbij hetzelfde beeld naar voren kwam.  
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1. Accounting/financiële maatstaven (aangeduid met RAPM_AM in de figuur), zoals het niet 

overschrijden van budgetten,  

2. Objectieve niet-financiële maatstaven (aangeduid met RAPM_NF), zoals de zorg voor 

kwaliteit en de omgang met personeel, en  

3. Subjectieve niet-financiële maatstaven (aangeduid met RAPM_NF), zoals de relatie met 

ambtelijke en politieke superieuren en de mate waarin er initiatieven worden ontplooid die 

leiden tot een goede beeldvorming van superieuren.  

 

 

 

Figuur S-1: Uitkomsten enquêteonderzoek 

Statistisch significante relaties staan aangeduid met doorgetrokken lijnen en de dikte van de lijn 

geeft de significantie aan  
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Uit de analyses komt naar voren dat het gebruik van objectieve niet-financiële maatstaven 

positieve gedragsmatige consequenties met zich meebrengt. Als dit soort indicatoren wordt 

gebruikt voor de beoordeling, kunnen managers zich gemiddeld genomen beter vinden in de 

wijze waarop ze worden beoordeeld (aangeduid met AEC, Agreement on Evaluation Criteria in 

de figuur) en is het hen duidelijker welke doelen ze moeten nastreven (aangeduid met GC, Goal 

Clarity). Vervolgens is de invloed van omgevingskenmerken in beschouwing genomen. In 

navolging van de contingentie benadering wordt namelijk verwacht dat de werking van beoorde-

lingssystemen afhankelijk is van factoren als omgevings- en taakonzekerheid. Hierbij zijn ook 

een aantal factoren in de analyse betrokken die tot op heden in deze literatuurstroming nog maar 

beperkt aandacht hebben gekregen: de wijze van communicatie en besluitvorming, veranderings-

bereidheid en financieringsonzekerheid. De belangrijkste bevinding uit deze analyses is dat het 

beoordelen op accounting maatstaven in situaties van hoge omgevingsonzekerheid leidt tot ener-

zijds meer duidelijkheid over de na te streven doelen (hogere GC), maar anderzijds een zekere 

spanning geeft bij de beoordeling (lagere AEC), omdat managers meer het gevoel hebben te wor-

den beoordeeld op zaken die zij zelf niet in de hand hebben. Daarnaast blijkt dat open communi-

catie en veranderingsbereidheid binnen de organisatie (aangeduid met OP, Organic Processes) 

positieve gedragsmatige consequenties heeft. Als laatste stap is geanalyseerd in hoeverre er 

sprake is van samenhang tussen enerzijds de gehanteerde variabelen die de gedragsmatige 

consequenties van het gebruik van prestatiebeoordelingssystemen tot uitdrukking brengen (AEC 

en GC) en anderzijds objectieve prestatiemaatstaven, zoals het rapportcijfer dat managers hun 

eigen afdeling toekennen voor hun functioneren (PD, Performance Department).  De analyses 

bevestigen de verwachte positieve en statistisch significante samenhang tussen deze factoren. 

 

In het laatste deel van dit proefschrift worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken 

samengevat en een overall conclusie getrokken. Uit de verschillende onderzoeken waarvan 

verslag wordt gedaan in dit proefschrift komt het beeld naar voren dat de managementhervor-

mingen positieve implicaties hebben gehad, maar dat de verwachtingen van deze hervormingen 

niet te hooggespannen moeten zijn. Ook zal adequate implementatie de nodige tijd vergen. Het 

lijkt erop dat New Public Management ‘hier blijft’ (Lapsley, 2008) en ‘er geen weg terug is’ 

(OECD, 2005). De uitdaging voor zowel personen binnen de publieke sector als wetenschappers 

is om de hervormingen kritisch te blijven volgen en die elementen te implementeren die passen 

bij de organisatie.    


