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MIJNHEER DE RECTOR, DAMES EN HEREN,
Een oratie is een bijzonder ding. Als één van de weinige activiteiten
van een hoogleraar is die niet aan voorschriften en beperkingen onderhevig – of het moet de duur van drie kwartier zijn. In het universitair onderwijs is er een zware en tijdrovende procedure die leidt tot
goedkeuring van jouw onderwijsaanbod door de faculteitsraad. In het
onderzoek tel je niet meer mee als je jouw publicaties niet probeert te
slijten aan een toptijdschrift. Anonieme vakgenoten beoordelen dan
of publicatie plaats vindt. Onderzoeksgeld van het Rijk wordt in toenemende mate, ook binnen de universiteit, verdeeld op basis van kwaliteitsbeoordeling. Voor onderzoeksgeld van derden geldt dat al veel
langer. Ook dat betekent veel regels en procedures. Kortom: als er ergens sprake is van academische vrijheid dan is het wel in de oratie. Ik
ben van plan die vrijheid maximaal te benutten. Ten slotte is het mijn
derde oratie in vijftien jaar tijd en wil je wel eens wat anders (De Groot
1995, 2000). Ik wil u graag meenemen in een luchtig betoog over kennisvergaring in de wetenschap, eerst in het algemeen en vervolgens
toegespitst op mijn vakgebied. Ik eindig natuurlijk met mijn plannen
hier aan de Universiteit Twente. Ik voel mij gesterkt in mijn aanpak
door het besef dat creativiteit voor zowel onderwijs, kunsten als wetenschappen – niet voor niks samengebracht in één ministerie - een
onmisbare drijfveer is. Overigens met nieuwsgierigheid wat mij betreft
als goede tweede. U komt wellicht voor een degelijk wetenschappelijk betoog, maar ik ga u proberen op een creatieve manier te onderwijzen. Als opwarmer een mooi gedicht van Willem Wilmink, in 2003
overleden, en geboren en getogen in Enschede. Vooral bekend door
zijn liedjes voor bijvoorbeeld de Stratemakeropzeeshow, Sesamstraat
en nog veel meer. Ik kom zijn dichtregels elke keer tegen als ik uitstap
op station Enschede-Drienerlo, vlak naast het stadion van FC Twente
(figuur 1). Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik werd er in het begin
een beetje depressief van. Maar nu is de tekst mij dierbaar als voorbeeld van Twentse humor en relativeringsvermogen. Ik weet inmiddels
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Figuur 1

dat Enschede nog veel meer te bieden heeft. En dan bedoel ik niet alleen de landskampioen voetbal. Neem bijvoorbeeld zo’n vrolijk schilderij van Jan Cremer, ook een gewaardeerde zoon van deze stad (‘Wild
tulips’, figuur 2). Hij krijgt een prachtig museum, ondergebracht in een
nog te verbouwen fabrieksgebouw in de wijk Roombeek, u weet wel,
van de vuurwerkramp (figuur 3). Maar nu terug naar de wetenschap.

Hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand?
Hoe komt de wetenschap aan haar kennis die volgens velen de meest
gezaghebbende en precieze vorm van weten is? Als we de kunsten
karakteriseren als een uiting van ongebreidelde creativiteit, dan gaat
het bij de wetenschap om gedisciplineerde creativiteit. Die discipline is
kenmerkend voor de wetenschappelijke aanpak. Op een systematische
wijze wordt de fysieke of sociale werkelijkheid bekeken, en worden
voorafgaand en/of volgend op die waarneming veronderstellingen of
theorieën geformuleerd die de waargenomen verschijnselen kunnen
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Figuur 2

Figuur 3
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verklaren. In beide fasen is creativiteit zeer welkom: om betrouwbare
en gerichte waarnemingen te kunnen doen, maar zeker ook om met
een onbevangen blik te zoeken naar onderliggende oorzaken van vaak
complexe verschijnselen. Het is nog beter als je in de wetenschap ook
experimenten kunt doen: je neemt geen genoegen met het bekijken van
de dingen die zich rondom afspelen (de loop der planeten, het gedrag
van mensen en dieren), maar je creëert een nieuwe werkelijkheid waarin
je heel gericht bepaalde verschijnselen of gedragingen opwekt en daar
vervolgens goed naar kijkt. Uiteraard is het een stuk makkelijker die experimenten met levenloze materie te doen, dan met mensen van vlees
en bloed, waar het in de sociale wetenschappen ten slotte om gaat.
Als illustratie wil ik u eerst meenemen naar een natuurkundig probleem. Ten slotte nam ik precies 35 jaar geleden met een proefschrift
afscheid van de natuurkunde, toch eigenlijk het mooiste vak van de
wereld. Als iets tot de verbeelding heeft gesproken in de geschiedenis
van de natuurkunde is dat de aard en gedragingen van het licht. Al heel
vroeg werd gespeculeerd over de snelheid van het licht. Sommige filosofen, waaronder Aristoteles, beredeneerden dat de snelheid van het
licht oneindig zou moeten zijn. Maar al in de 11e eeuw was er al een
islamitische filosoof (ja, Geert, ik kan het ook niet helpen) die beredeneerde dat die snelheid juist eindig zou moeten zijn. Tot in de 17e eeuw
dachten toch niet de minsten, zoals Kepler (die de bewegingswetten
voor de planeten in ons zonnestelsel opstelde) en Descartes, de grote
filosoof en wiskundige, nog dat de lichtsnelheid in vacuüm oneindig
was. Langzamerhand won echter de gedachte veld dat de lichtsnelheid – net als de geluidssnelheid - eindig zou moeten zijn. De eerste
empirische vaststelling van de lichtsnelheid is een mooi voorbeeld van
de indirecte methode door analyse van gegeven processen. Het was
de Deense astronoom Römer die in 1676 ontdekte dat de omloopsnelheid van Io, één van de vier door Galilei precies 400 jaar geleden ontdekte manen van Jupiter, leek af te hangen van de positie van de aarde
in zijn baan om de zon. In die tijd kon die omloopsnelheid al redelijk
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precies gemeten worden door te kijken naar de tijdstippen waarop Io
– vanuit de aarde gezien – uit de schaduw van Jupiter te voorschijn
komt (figuur 4). Römer’s verklaring was dat de omloopsnelheid niet

Figuur 4

goed werd bepaald omdat geen rekening werd gehouden met de tijd
die het licht nodig heeft om naar de aarde te reizen. Op astronomische
schaal maakt dat uit: licht doet er ruim 8 minuten over om van de zon
naar de aarde te komen, en Jupiter staat nog eens 5x zo ver. Door wél
rekening te houden met een eindige snelheid van het licht kon Römer
de lichtsnelheid bepalen op zo’n 220.000 kilometer per seconde, dat
is ruim 25 procent lager dan de nu vastgestelde waarde van 300.000
km per seconde. De vrij grote fout is vooral het gevolg van de toen
nog slecht bepaalde afstand tot Jupiter. Römer’s directe baas bij het
observatorium van Parijs, Cassini, bestreed zijn verklaring, maar onze
eigen Christiaan Huygens was een warm voorstander. Het duurde nog
tot 1849 voordat Fizeau voor het eerst een experiment uitvoerde op
aarde (figuur 5): een lichtbundel werd, tussen de tanden van een snel
draaiend tandwiel door, naar een spiegel op 8 km afstand gestuurd (op
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Figuur 5

Montmartre in Parijs!) en kan dan alleen bij een bepaalde draaisnelheid
tussen de tanden van het tandwiel weer terug naar de waarnemer.
De lichtsnelheid kon langs deze weg al op 5% nauwkeurig worden bepaald. Die meting was een echt experiment, er werd immers speciaal
voor dit doel een nieuwe werkelijkheid of proefopstelling geconstrueerd. Inmiddels zijn er talloze methoden – vaak met gebruik van laserlicht – waarmee de lichtsnelheid zeer nauwkeurig kan worden bepaald.

Wat is de betekenis van wetenschappelijke kennis voor de overheid?
In het voorgaande heeft u twee belangrijke manieren gezien om kennis
te vergroten, dus wetenschap te bedrijven. Zorgvuldige waarneming
van verschijnselen en de toetsing van veronderstellingen aan die
verschijnselen, en als het even kan gericht experimenteren. Ook de
menswetenschappen en sociale wetenschappen zijn langzamerhand
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deze methoden gaan toepassen. Wel uiteraard in het besef dat de gedragingen van mensen en organisaties veel complexer zijn dan die
van levenloze materie. Van belang is op te merken dat mensen veel beslissingen nemen en dingen doen die niet op systematisch verkregen
kennis berusten. Emoties, gewoonten, opvattingen en aanwijzingen
van anderen (zoals ouders en andere familieleden, politieke en maatschappelijke leiders) spelen minstens zo’n grote, zo niet overheersende
rol. Toch heeft de opvatting veld gewonnen dat in het maatschappelijk
leven beslissingen moeten worden genomen die zoveel mogelijk gebruik maken van systematisch verkregen kennis. Als ik mij beperk tot
de publieke sector, ten slotte gaat mijn leerstoel over publiek management, dan is die ontwikkeling sinds de Tweede Oorlog onmiskenbaar.
De overheid heeft zich omringd met adviesorganen die haar op vrijwel
alle terreinen van het overheidsoptreden permanent voorzien van toegepast wetenschappelijk advies. Dan denk ik op rijksniveau ondermeer
aan het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het
Planbureau voor de Leefomgeving, het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en andere instituten. Maar ook de Algemene Rekenkamer en lokale en provinciale
rekenkamers voeren evaluaties uit van de doelmatigheid en effectiviteit
van beleid. Binnen ministeries en elders in de publieke sector bestaan
ook nog kleinere onderzoek- en advieseenheden. Daarnaast worden er
regelmatig (tijdelijke) adviescommissies ingesteld. Ten slotte zijn er de
advies- en onderzoekbureaus uit de marktsector die ook hun steentje
bijdragen. De laatste twintig jaar lijken de eisen die gesteld worden aan
onderbouwing van het overheidsoptreden nog verder te zijn verhoogd.
Een verklaring wordt vaak gezocht in steeds ingewikkelder maatschappelijke problemen die veel onzekerheid en vragen bij burgers en politici
oproepen. Bij de impliciet veronderstelde maakbaarheid van de samenleving kunnen vraagtekens worden gezet, maar de politiek lijkt – in het
kielzog van de burgers - haar ambities eerder te hebben vergroot dan
verminderd. Men leze de oratie van een voormalig docent aan deze
universiteit met de veelzeggende titel: Gulzig bestuur (Trommel, 2009).
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Geen wonder dat er steeds vaker stemmen opgaan om het overheidsoptreden op harde(re) feiten en inzichten te baseren. Anders gezegd:
op ‘bewijs’ gebaseerd beleid: evidence-based policy. Hoewel in wetenschappelijke kring al langer evaluaties van overheidsinterventies , deels
op basis van experimenten, werden uitgevoerd, vooral in de VS en
Groot-Brittannië, werd de politieke wenselijkheid daarvan nog niet zo
uitgesproken. In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg de beweging van evidence-based medicine, vaste grond onder de voeten
in vooral Canada, de Verenigde Staten en Scandinavische landen via
de zogenoemde Cochrane Collaboration. Centra werden geopend,
vaak door gezondheidsautoriteiten gesubsidieerd, waar informatie
over zorgvuldig uitgevoerde experimenten naar de effectiviteit van
medicijnen en behandelmethoden wordt verzameld en beoordeeld.
Eind jaren negentig volgde de Campbell Collaboration, die hetzelfde
beoogt op het gebied van sociale programma’s, onderwijs en criminologie. In Groot-Brittannië verwoordde Blair’s New Labour agenda
voor modernisering van de overheid in 1999 de noodzaak van degelijker onderbouwing van overheidsbeleid door gebruik te maken van
onderzoeksresultaten. De regering van Clinton in de Verenigde Staten
had vergelijkbare ambities. Mede als gevolg daarvan werden verschillende, deels al eerder bestaande, instituten gesubsidieerd die materiaal
verzamelen over evidence-based beleid, vooral op terreinen als zorg,
educatie en sociale en justitiële voorzieningen. In de Verenigde Staten
richtte het Department of Education in 2002 het ‘What Works Clearinghouse’ op voor de verzameling van effectieve onderwijsinterventies.
Nederlandse voorbeelden zijn nog betrekkelijk schaars, zoals blijkt uit
een overzicht uit 2004 door het Centraal Planbureau over theorie en
praktijk van beleidsexperimenten (Cornet en Webbink, 2004). Een systematische onderzoeksverzameling op verschillende beleidsterreinen
vergelijkbaar met de Campbell Collaboration, is in Nederland nog niet
van de grond gekomen. Wel is in 2004 voor het medisch onderzoek het
Dutch Cochrane Center opgericht. Het ministerie van Justitie heeft in
2005 de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie ingesteld,
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die justitiële programma’s, vooral bedoeld om recidive van gedetineerden te verminderen, toetst op aanpak en effectiviteit. In 2008 hebben drie universiteiten het Top Institute for Evidence-based Education
Research (TIER) opgericht. Het ministerie van OCW heeft in 2009 het
subsidieprogramma Onderwijs Bewijs ingevoerd, waarmee wetenschappelijke experimenten gericht op de effectiviteit van onderwijsmethoden worden bevorderd. Het is veelzeggend dat in de meest recente
rijksbegrotingen, die voor 2010, alleen door de ministers van Justitie en
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, expliciet wordt gepleit voor
meer evidence-based beleid. Op macro-economisch terrein en op het
gebied van verkeer en vervoer wordt weliswaar vaak gebruik gemaakt
van - in beginsel empirisch getoetste - modellen, maar gerichte, grootschalige experimenten zijn ook daar zeldzaam. Gelet op het voorgaande is het niet verbazend, dat de specifieke invloed van management
en managementinstrumenten op de effectiviteit en doelmatigheid van
Nederlands overheidsbeleid nog een vrijwel onontgonnen terrein is.
Dat zie ik als een belangrijke taak voor mijn leerstoel die immers beoogt
wetenschappelijke inzichten op het gebied van Publiek Management
te verkrijgen. Daarover later meer, maar eerst ga ik in op de omvang en
structuur van de publieke sector en publiek management in Nederland.

Wat is de publieke sector en wat is publiek management?
Mijn leerstoel gaat over publiek management, ofwel management in
de publieke sector. Beide begrippen vereisen nadere definitie en toelichting. Ik begin met de publieke sector. Een onbetwiste en heldere
definitie is niet beschikbaar. Was vroeger de publieke sector – de organisaties die publieke taken uitvoeren – min of meer identiek aan de
optelsom van rijk, provincies, gemeenten en en waterschappen, tegenwoordig zijn ook vele andere instellingen betrokken bij de uitvoering
van publieke taken, die daarvoor belastingmiddelen ontvangen van de
eerder genoemde klassieke overheidslichamen of zelf tarieven aan hun
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gebruikers mogen opleggen. Voor een deel gaat het om buiten de klassieke overheid verzelfstandigde, maar wel publiekrechtelijke uitvoeringsorganisaties. Denkt u aan de Sociale Verzekeringsbank, het UWV,
Kadaster, RDW, enzovoorts. Maar soms worden publieke taken ook
uitgevoerd door privaatrechtelijke organisaties. Dat kunnen non-profitinstellingen zijn, zoals bibliotheken, instellingen voor maatschappelijk
werk en scholen, maar ook bedrijven, zoals ProRail BV dat spoorlijnen
onderhoudt en aanlegt. Een apart geval is de gezondheidszorg waar
de inkomsten van zorginstellingen en vrijgevestigde artsen voor het
grootste deel uit uitkeringen van doorgaans commerciële ziektekostenverzekeraars bestaan. Dat lijkt op het eerste gezicht een niet-publieke
aangelegenheid maar dat is het natuurlijk niet. De gehele Nederlandse
bevolking is immers verplicht zich te verzekeren voor een belangrijk
deel van haar ziektekosten via de basisverzekering (Zorgverzekeringswet) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De premies voor de basisverzekering en de AWBZ (de laatste als onderdeel
van de loonheffing) worden daarom net als belastingen als collectieve
middelen gezien. Om die reden ligt het voor de hand ook instellingen
die overwegend uit verplichte sociale premies worden bekostigd tot
de publieke sector te rekenen. Helaas registreren de basisstatistieken
van bedrijven en instellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doorgaans niet de mate van (directe of indirecte) bekostiging
uit collectieve middelen. Wel wordt standaard de aard van de dienstverlening geregistreerd, zoals openbaar bestuur, defensie, onderwijs,
zorg, enzovoorts. Het is dan ook lastig om een precies beeld te krijgen
van de omvang en samenstelling van de publieke sector. In de door
het CBS opgestelde Nationale Rekeningen (de boekhouding van economische transacties in Nederland) wordt de sector overheid onderscheiden, dat zijn de rechtstreeks en grotendeels uit belastingopbrengsten bekostigde publieke en non-profitinstellingen binnen én buiten de
klassieke overheid (CBS, 2009). De indirect uit verplichte ziektekostenpremies bekostigde zelfstandige beroepsbeoefenaars en zorginstellingen worden daar echter niet toe gerekend. Wel hanteert de Nationa-
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le Rekeningen een brede definitie van de publieke sector, die behalve
de genoemde sector overheid ook de door de overheid in belangrijke
mate (indirect) bekostigde non-profit instellingen (zoals ziekenhuizen
en verzorgingshuizen) bevat, maar ook de bedrijven waar de overheid
meerderheidsaandeelhouder is. Denkt u bij dat laatste aan de Nederlandse Spoorwegen, Luchthaven Schiphol, De Nederlandsche Bank en
- sinds kort - ABN-AMRO. Veel detailinformatie is daarover echter niet
beschikbaar. De figuren 6 en 7 laten de ontwikkeling tussen 1980 en
2008 zien van de werkgelegenheid in de publieke sector en de marktsector, gevolgd door de werkgelegenheid binnen de publieke sector.
Bij gebrek aan detailinformatie van het CBS zijn de werknemers in de
bedrijfsklasse gezondheidszorg en welzijnszorg integraal toegerekend
aan de publieke sector. Wat opvalt is de vrijwel parallelle groei van de
publieke sector en de marktsector in de laatste 30 jaar, waarbij de publieke sector een vrijwel constant aandeel van ruim een kwart in de totale werkgelegenheid heeft. Binnen de publieke sector is de zorg onbetwist de grootste groeier, die ook nog aanzienlijk sneller groeit dan de
marktsector. De groei van het openbaar bestuur is vrijwel tot stilstand

Figuur 6
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Figuur 7

gekomen, terwijl het onderwijs nog licht groeit. Niet voor niets wordt
de budgettaire problematiek in de publieke sector de komende jaren
dan ook gedomineerd door de zorguitgaven (De Groot, 2010a, 2010b).
Het wordt tijd het begrip management nader te definiëren. Management wordt doorgaans breed gedefinieerd als het coördineren en sturen van mensen en middelen om de doelen van een bedrijf of instelling
te realiseren (Merchant en van der Stede, 2007). De uitvoerders van dat
proces zijn de managers of leidinggevenden. Managers staan de laatste jaren, misschien vooral in de publieke sector, in een niet zo gunstig
daglicht. Zij worden vaak gezien als een belemmering voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de primaire taken van organisaties,
die vooral door professionals worden uitgevoerd (Ankersmit en Klinkers,
2008). Op die visie is wel wat af te dingen – ik verwijs naar mijn enige voltijd collega-hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit
Utrecht, Mirko Noordegraaf, die hier veel onderzoek naar doet (Noordegraaf, 2008). Ik stel vast dat hoe dan ook zowel in de marktsector als
in de publieke sector, de dienstverlening door kleine of grote organisaties de overheersende organisatievorm is. Zeker in de publieke sector
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zijn geheel zelfstandig werkende beroepsbeoefenaars een zeer kleine
minderheid (denk aan vrijgevestigde artsen en verpleegkundigen).
Dat betekent dat binnen de meeste publieke organisaties vormen van
coördinatie en sturing plaats vinden om de doelen van die organisatie te
realiseren. De mate van coördinatie en sturing, hangt van veel factoren
af. Daartoe behoren de complexiteit van de dienstverlening, professionaliteit van werknemers en mate van overeenkomst tussen individuele
en organisatiedoelen. Een peloton ME-ers vraagt ander management
dan een universitair bioloog tijdens zijn veldwerk op Ameland. Tot zover de definities en begrippen. Wat weten we eigenlijk over managers?
Getallen over managers zijn schaars, maar het zijn er meer dan u denkt.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt regelmatig enquêtes onder de beroepsbevolking. Het CBS stelde op basis daarvan
vast dat er in 2007 ruim 1 miljoen mensen naar eigen zeggen voornamelijk leiding geven. Dat is op een beroepsbevolking van ruim 7 miljoen personen dus een kleine 15 procent (Visscher en te Riele, 2008).
Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen: bij werkende mannen geeft één op de vijf leiding, bij werkende vrouwen een op de tien.
Niet onverwacht geven hoog opgeleiden relatief vaker leiding dan
laagopgeleiden. In 2007 gaf van de academici bijna een kwart leiding;
voor personen met alleen basisonderwijs of vmbo was dat circa 8 procent. Van de groep leidinggevende academici geeft bovendien bijna
de helft leiding aan meer dan 20 medewerkers. Opmerkelijk – en in tegenstelling tot wat velen denken – is het aandeel leidinggevenden in de
beroepsbevolking in ieder geval sinds 2001 vrijwel constant. Figuur 8
geeft een beeld van het percentage leidinggevenden in verschillende
bedrijfstakken, inclusief zorg, onderwijs en openbaar bestuur als belangrijke onderdelen van de publieke sector. Daarbij zijn zelfstandigen
zonder personeel buiten beschouwing gelaten. Relatief het hoogste
percentage leidinggevenden is te vinden in de horeca (circa 20%), op
de voet gevolgd door het openbaar bestuur (circa 18%). In de zorg
en de landbouw zijn relatief de kleinste aantallen leidinggevenden
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Figuur 8

te vinden (circa 12 resp. 13%). Nadere analyse laat geen eenduidige
relatie met de gemiddelde omvang van een bedrijf of instelling zien,
ook al zijn er grote verschillen in schaalgrootte tussen bedrijfstakken.
Zo heeft een horecabedrijf gemiddeld 8 werkzame personen, de industrie ruim 30, de zorg bijna 50, het onderwijs bijna 90 en het openbaar
bestuur meer dan 700 werkzame personen per rechtspersoon of instelling die het CBS afzonderlijk registreert. Er kunnen overigens meer
lokale vestigingen achter één rechtspersoon of instelling schuil gaan.
Toch is opmerkelijk dat de schaalgrootte in de publieke sector, ook
buiten het openbaar bestuur, aanzienlijk boven die in de marktsector
ligt. In het openbaar bestuur speelt de sturing door en verantwoording
aan de politiek verantwoordelijken (ministers, gedeputeerden, burgemeester en wethouders) mogelijk een rol. Wie nu denkt dat minder
managers bij de overheid veel geld gaat opleveren, moet ik teleur-
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stellen. Het terugbrengen van het percentage leidinggevenden in het
openbaar bestuur tot het bedrijfstakgemiddelde voor Nederland zou
circa 2,5 procent aan ambtenaren schelen, met een ruw geschatte opbrengst op termijn van ongeveer 1 miljard euro aan lonen en materiële
kosten, ofwel een half procent van de rijksuitgaven (De Groot, 2010b).
In de literatuur over publiek management stond de afgelopen jaren
vooral de vraag naar de toepasbaarheid van nieuwe managementinstrumenten, deels overgenomen van de marktsector, centraal (zie Pollitt en Bouckaert, 2004). Sinds het begin van de jaren negentig van
de vorige eeuw is eerst in de V.S. en het Verenigd Koninkrijk en later
ook elders een pleidooi gehouden voor een meer zakelijke inrichting
van de publieke sector met het oog op een betere dienstverlening.
Meer decentrale beslissingsvrijheid binnen overheidsorganisaties,
scheiding van beleid en uitvoering, uitbesteding van zowel primaire
taken als ondersteunende diensten, prestatiemeting en andere managementinstrumenten zijn onder de verzamelnaam new public management in veel landen populair geworden. Niet alleen conservatieve
regeringen, zoals die van Reagan en Thatcher, maar ook de regeringen van bijvoorbeeld Clinton en Blair zagen die aanpak als recept
voor een effectiever en efficiënter publieke sector. Mede gepropageerd door internationale instellingen als de OECD werd dat gedachtegoed ook populair in vooral Noord-West Europa en de Scandinavische
landen. Net als bij veel andere ontwikkelingen op managementterrein
is daarbij doorgaans geen sprake van een systematische onderbouwing
van keuzen vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek. Er lijkt vooral
niet goed nagedacht te zijn over de grote verschillen in de aard van de
diensten die in de publieke sector worden aangeboden of gefaciliteerd.
Een effectief buitenlands beleid laat zich bijvoorbeeld veel minder makkelijk definiëren, uitvoeren en evalueren dan een kwalitatief goede verstrekking van – bijvoorbeeld – de AOW-uitkeringen. Waar producten
of diensten goed meetbaar zijn en de verstrekking een relatief eenvoudig proces, is doorgaans meer ruimte voor bedrijfsmatige technie-
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ken dan waar niet altijd heldere doelen, complexe oorzaak-gevolg relaties en afhankelijkheid van andere actoren een belangrijke rol spelen.
Bij de gebrekkige onderbouwing van managementinterventies speelt
mogelijk ook een rol dat de aandacht in de politiek vooral gericht is op
de ontwerpfase en de besluitvormingsfase van overheidsbeleid. In die
fasen worden immers de vergezichten geformuleerd die de politicus
graag zijn kiezers voorhoudt: oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen. De moeizame fase daarna, waar mensen en middelen
slim ingezet moeten worden voor een goede uitvoering van beleid, is
een stuk minder zichtbaar én beheersbaar voor politici. Vooruitkijken
is vaak aantrekkelijker dan achteruitkijken. Mijn vorige werkgever, de
Algemene Rekenkamer, sprak in 2003 niet voor niets over de kloof
tussen beleid en uitvoering op basis van een terugblik op haar eigen
onderzoeken in de jaren negentig (Algemene Rekenkamer, 2003).

Hoe wordt ‘evidence’ over effectief publiek management verkregen?
In dit deel van mijn oratie ga ik nader in op de perspectieven voor
een meer op ‘evidence’ gebaseerd publiek management. In de grotendeels op het bedrijfsleven gerichte managementliteratuur wordt sinds
een paar jaar een pleidooi gevoerd voor evidence-based management,
onder verwijzing naar de al langer in zwang zijnde evidence-based
medicine en evidence-based policy. Pfeffer en Sutton, hoogleraren
aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, schreven in 2006 een
provocatief boek waarin zij het gebrek aan goede onderbouwing
van managementpraktijken in het bedrijfsleven aan de kaak stelden
(Pfeffer en Sutton, 2006). Ik wil u de omslag van dit boek niet onthouden (Figuur 9). Denise Rousseau, wetenschapper en toenmalig
president van de prestigieuze Amerikaanse Academy of Management,
stelde in haar ‘presidential address’ een jaar eerder de vraag: Is er
zoiets als evidence-based management? (Rousseau, 2006). Haar antwoord was: (nog) niet. Dat heeft volgens haar niet alleen te maken
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met gebrek aan inzicht in effectieve managementinstrumenten, maar vooral met een gebrek
aan benutting van beschikbare informatie. Dat de huidige
situatie
onbevredigend is, wordt nog eens
bevestigd door Reay et al
(2009). Zij maakten een
inventarisatie van de academische
managementliteratuur over evidence-based management en classificeren die
op basis van de hardheid van
het bewijsmateriaal. De oogst
is mager: circa de helft van
de artikelen is gebaseerd op
Figuur 9
anekdotische voorbeelden op
basis van enkele bedrijven en
opinies; hooguit een kwart maakt gebruik van erkende onderzoeksmethoden. Gecontroleerde experimenten ontbreken vooralsnog. Net
als enkele jaren geleden op het terrein van evidence-based policy
woedt ook hier een discussie over de gewenste kwaliteit van de bewijsvoering (bijvoorbeeld Riber, 2009). Door sommigen wordt gesteld
dat de methode van het op basis van toeval onderwerpen van proefpersonen aan een bepaalde interventie/behandeling (randomized controlled trials), waarmee tevens een adekwate controlegroep wordt verkregen, de meest gewenste ‘gouden standaard’ zou zijn. Natuurlijke
of quasi-experimenten, waarbij achteraf een passende controlegroep
wordt geconstrueerd, dan wel statistische modellering van de relevante variabelen, gelden daarbij als minder overtuigend bewijs. Deze discussie is rond evidence-base policy inmiddels verstomd. De consensus
lijkt te zijn dat voor meer eenduidige en persoonsgerichte interven-
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ties, gecontroleerde experimenten de voorkeur verdienen, terwijl bij
complexe, vaak systeemgerichte maatschappelijke interventies (denk
bijvoorbeeld aan het grotestedenbeleid in Nederland of economische
maatregelen) andere methoden meer voor de hand liggen (Rieper et al,
2009). Slimme econometrische methoden zijn inmiddels beschikbaar
om (quasi-)experimenten te analyseren (Angrist en Pischke, 2009).
Pas heel recent is het pleidooi voor evidence-based management expliciet naar voren gebracht in de academische literatuur over publiek
management. De Amerikaanse hoogleraren Meier en O’Toole, al lang
actief in empirisch-kwantitatieve analyse van de relatie tussen kenmerken van publieke organisaties en hun prestaties, lanceren in 2009 het
begrip evidence-based public management (Meier en O’Toole, 2009).
Ook zij stellen vast dat juist op het gebied van managementinterventies
veelal wordt teruggevallen op persoonlijke observaties, selectieve voorbeelden of beperkt generaliseerbare onderzoeksresultaten, al dan niet
afkomstig van managementgoeroes. Zij breken een lans voor kwantitatief, empirisch onderzoek op basis van grote databestanden met
gegevens over publieke instellingen en publiek management. Daarbij
reppen zij overigens niet van experimenten. Meier en O’Toole hebben de laatste jaren een groot databestand opgebouwd over de circa
1200 schooldistricten in Texas, die verantwoordelijk zijn voor het basisonderwijs en een deel van het voortgezet onderwijs, de high school.
Anders dan in Nederland wordt het budget van een schooldistrict
vooral betaald uit lokale belastingen, waarbij het hoofd van het schoolbestuur door de bevolking wordt gekozen. Het databestand van Meier
en O’Toole bevat niet alleen gegevens over budgetten en personeelssterkte, maar ook over schoolprestaties, zoals percentages gediplomeerden, en achtergrondgegevens van leerlingen, zoals het inkomen
van de ouders. Met het oog op de studie van de effecten van publiek
management hebben zij ook gegevens verzameld over kenmerken en
activiteiten van managers en bestuurders. Daarbij gaat het om gegevens als externe contacten (voor een onderzoek naar de betekenis van
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netwerken), duur van de aanstelling van het personeel, etc. In één van
hun recente artikelen (Meier en O’Toole, 2009) hebben zij geprobeerd
een aantal stellingen uit de hoek van het new public management
empirisch te staven dan wel te weerleggen. Bij wijze van illustratie van de meerwaarde van het type analyses dat zij uitvoeren, wil ik
één van die stellingen hier behandelen. Die stelling luidt: uitbesteding
bevordert prestaties en efficiency van publieke organisaties. Meier
en O’Toole gingen bij ‘hun’ schooldistricten na of dat het geval was.
De uitkomsten waren verrassend. In de eerste plaats bleek er geen relatie te bestaan tussen de mate van uitbesteding en schoolprestaties.
In de tweede plaats bleek de mate van uitbesteding niet samen te hangen met meer middelen voor het primaire onderwijsproces, maar met
hogere uitgaven voor centrale diensten. Van efficiencywinst was geen
sprake. Interviews met managers wezen vervolgens uit dat efficiencywinst maar zelden het argument voor uitbesteding was. Vaker ging het
om het oplossen van een concreet probleem, zoals het niet beschikbaar zijn van het juiste personeel of op korte termijn gewenste voorzieningen. Dat leidde dan wel vaak tot het optuigen van centrale diensten
om uitbesteding te faciliteren en vervolgens tot een frekwenter gebruik
van het instrument uitbesteding. Meier en O’Toole concluderen dat het
bewijs voor de stelling niet geleverd is en dat zorgvuldiger moet worden gekeken naar de doelen die met uitbesteding worden nagestreefd.
Het onderzoek naar publiek management aan de Universiteit Twente
zou ik graag langs de lijnen van een kwantitatief-empirische aanpak
willen ontwikkelen. Daarbij zijn overigens meer kwalitatieve casestudies onmisbaar om zicht te krijgen op zowel gedragingen van
managers in publieke organisaties als relevante indicatoren van prestaties en maatschappelijke effecten van die organisaties. Tegelijk is
adekwate theorievorming van belang om het onderzoek te richten. Institutionele economie, organisatiesociologie en politicologie kunnen
hierbij behulpzaam zijn. Voor een kwantitatief-empirische aanpak zijn
veel gegevens over veel publieke instellingen vereist. Bovendien is vol-
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doende variatie in gehanteerde managementpraktijken noodzakelijk
om de mogelijke effecten daarvan op effectiviteit en efficiëntie van organisaties vast te kunnen stellen. Waar bijvoorbeeld strikte overheidsregulering die verschillen doet verdwijnen zijn de opbrengsten van onderzoek geringer. Een mogelijke kandidaat voor dit soort onderzoek
zouden de circa 430 Nederlandse gemeenten kunnen zijn. Enerzijds
bieden die burgers een vergelijkbaar dienstenpakket aan, anderzijds
zijn zij als autonome bestuursorganen behoorlijk vrij in het inrichten
van hun eigen organisatie. Bovendien kunnen zij door het bezit van
een eigen belastinggebied (vooral de onroerende zaakbelasting) het
beschikbare budget voor publieke voorzieningen deels zelf bepalen.
Veel gegevens over de dienstverlening van gemeenten, ook over de geleverde diensten, worden al verzameld door het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Uit onderzoek weten we dat binnen gemeenten verschillende organisatiemodellen en managementaanpakken worden gehanteerd, deels ingegeven door de new public management benadering
(Ter Bogt, 2008; Groot en Buddingh, 2004). Een interessante kandidaat
voor nadere analyse is het de laatste jaren vooral binnen de publieke
sector in populariteit toegenomen instrument van benchmarking, de
onderlinge vergelijking van prestaties van instellingen (De Groot, 2004;
zie ook www.kinggemeenten.nl voor benchmarks bij gemeenten en
www.rbb-groep.nl voor benchmarks bij rijksbrede uitvoeringsorganisaties). De grote aantrekkingskracht van benchmarking schuilt in de
mogelijkheid om te leren van beproefde aanpakken uit de praktijk,
in plaats van theoretische blauwdrukken. Die leereffecten zijn in
Nederland overigens nog nauwelijks onderzocht (voor een uitzondering,
zie Van Helden, 2005). Maar ook andere deelsectoren en managementinstrumenten lenen zich voor onderzoek. In het onderwijs wordt door
een samenwerkingsverband van de universiteiten van Utrecht, Groningen en Nijmegen sinds kort kwantitatief-empirisch onderzoek rond
publiek management uitgevoerd, in het bijzonder naar de effecten van
netwerken waarin scholen opereren (Schalk et al, 2009). Aanknopingspunten zijn ook te vinden in het econometrisch onderzoek van het
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Centrum voor Innovatie en Publieke Sector Efficiëntie van de Technische Universiteit Delft. Het door mij beoogde onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van (nieuwe) managementinstrumenten in de
publieke sector past goed in het onderzoeksprogramma van het facultaire onderzoeksinstituut voor Innovatie en Governance Studies (IGS).
Het maatschappelijk belang van dit soort onderzoek neemt alleen maar
toe, nu er magere jaren voor de publieke sector aankomen. Elders heb ik
laten zien dat de voorliggende ambtelijke bezuinigingsvoorstellen maar
zeer ten dele op empirisch onderzoek zijn gestoeld (De Groot, 2010b).

Hoe wordt ‘evidence’ door managers en politici gebruikt?
In het voorgaande ging het over het vergaren van bewijsmateriaal over
de relatie tussen publiek management en de prestaties van publieke
organisaties. Maar bewijsmateriaal alleen is niet voldoende. Het gaat
er uiteindelijk om dat de verkregen inzichten ook daadwerkelijk worden gebruikt in de praktijk van alledag. Dat vereist meer dan een stapel
gedegen wetenschappelijke artikelen. Die verspreiding van kennis is
geen vanzelfsprekende zaak en vereist inspanningen van alle betrokkenen. In het eerder genoemde artikel van Rousseau (2006) worden
drie redenen genoemd waarom bewijsmateriaal door managers (nog)
niet wordt gebruikt. In de eerste plaats kennen managers het bewijsmateriaal niet: slechts 1 procent leest regelmatig de academische vakliteratuur. In de tweede plaats wordt de eigen situatie ten onrechte
vaak als uniek gezien, waardoor geen meerwaarde wordt verwacht van
elders verkregen inzichten. In de derde plaats – volgens Rousseau de
belangrijkste reden – wordt studenten aan business schools doorgaans
niet bijgebracht hoe ze onderzoeksresultaten moeten interpreteren en
benutten. Nutley et al (2007) formuleren een lange lijst van aanbevelingen om gebruik van onderzoeksresultaten te bevorderen. Ik noem
er een aantal: onderzoeksresultaten moeten altijd naar de lokale praktijk worden vertaald en moeten in brede kring (experts, politici, media)
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geloofwaardig zijn; enthousiaste voorvechters van de vaak noodzakelijke veranderingen zijn onontbeerlijk. Voor de publieke sector komt
daar mijns inziens nog een specifiek aandachtspunt bij. Aangedragen
inzichten, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd, staan soms op
gespannen voet met politieke wenselijkheden. Daardoor kan zowel
bij politici als ambtenaren de neiging ontstaan om feiten en inzichten selectief te gebruiken (zie ook De Vries en Bordewijk, 2009). Een
kritische volksvertegenwoordiging en onafhankelijke controle- en adviesorganen, zoals rekenkamers en planbureaus, zijn dan onmisbaar.

Een treffend voorbeeld is de uitbreiding van Schiphol met de Polderbaan in 2003, mogelijk gemaakt door de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving van het toenmalige kabinet in 1995. In
1998 voerde de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek uit naar de gehanteerde groeicijfers voor Schiphol
(Algemene Rekenkamer, 1998). Wat bleek? Van de drie gelijkwaardige scenario’s voor de groei van het luchtverkeer werd dat met de
laagste groei (IEE-ER) als uitgangspunt gekozen en werden alternatieve ramingen (van de Luchthaven Schiphol (NVLS)) én de feitelijke
forse groei genegeerd (zie figuur 10). Daarmee kon men - op papier
- binnen de politiek en maatschappelijk gewenste grenzen aan de
geluidsoverlast rond de luchthaven blijven. De Algemene Rekenkamer schreef in een prachtige beeldspraak: ‘het toekomstbeeld was:
’t kon regen of zonneschijn worden; men koos voor mooi weer, sloot
de ogen voor de druppels die reeds vielen, en ging zonder paraplu
op stap’. Duidelijk zal zijn dat het bevorderen van het gebruik van onderzoeksresultaten aanvullende inspanningen vereist van alle betrokkenen en ook object van onderzoek kan zijn. In dit opzicht zijn er parallellen met de vraag naar de verspreiding van innovaties binnen onze
kenniseconomie, een ander speerpunt van het facultaire onderzoeksprogramma.
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Figuur 10

Mijn eindconclusie voor vanmiddag: degelijk onderzoek naar de relatie
tussen publiek management en de prestaties van de publieke sector
is hard nodig en mogelijk, met een scherp oog voor de praktijk zowel
tijdens het onderzoek als daarna. Snelle successen zijn daarbij niet te
verwachten, maar de burger/belastingbetaler vaart er uiteindelijk wel bij.
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