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Prijs en kwaliteit van collectief gefinancierde diensten
Een persoonlijke bespiegeling
C.A. de Kam*
Samenvatting
Het Sociaal en Cultureel Planbureau rapporteerde onlangs over doelmatigheid en
doeltreffendheid van zeven collectieve voorzieningen. Dit artikel vat de voornaamste
uitkomsten van dat rapport samen. De auteur plaatst vervolgens enkele kanttekeningen.
Hij illustreert dat bij de interpretatie van gegevens over input, output en outcomes van
collectief gefinancierde diensten rekening moet worden gehouden met niet gemeten
invloeden en factoren, die per type dienstverlening zullen verschillen. Voor
beleidsmakers is van belang dat het rapport opnieuw aantoont dat maatschappelijke
problemen niet per definitie effectiever worden aangepakt door meer budget ter
beschikking te stellen en door een grotere inzet van personeel.
Trefwoorden: collectieve sector, collectieve diensten, Sociaal en Cultureel Planbureau
1 Inleiding
Het Sociaal en Cultureel Planbureau verzamelt al dertig jaar systematisch gegevens over
de ontwikkeling van de productie, de personeelssterkte en de kosten in de collectieve
sector. Bij dit project lag het van meet af aan in de bedoeling om beleidsmakers en
andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren over de productie van een
breed scala van collectief gefinancierde diensten en over de voor die dienstverlening
ingezette middelen: personeel, materiaal en kapitaalgoederen.
Onderzoek naar het verband tussen de input van deze productiemiddelen en de daarmee
voortgebrachte output is interessant; het geeft beleidsmakers mogelijk vingerwijzingen
dat de productie van sommige voorzieningen doelmatiger kan plaatsvinden. Kunnen
bijvoorbeeld de kosten per leerlingjaar omlaag, zonder dat de kwaliteit van het gegeven
onderwijs daaronder lijdt? Burgers en de door hen gekozen volksvertegenwoordigers
stellen waarschijnlijk nog het meeste belang in een andere vraag: welke
maatschappelijke resultaten (outcomes) levert het overheidsbeleid op? Anders gezegd:
hoe doeltreffend zijn uiteindelijk de inspanningen van al die dienstverleners in de
collectieve sector? Levert het onderwijs tegenwoordig leerlingen af die beschikken over
net zoveel (of meer) kennis en vaardigheden als de jaargangen die tien, twintig of dertig
jaar geleden uit het onderwijssysteem stroomden? En strookt de door hen opgedane
leerstof met de eisen die ouders, politici en toekomstige werkgevers stellen?
Half januari verscheen een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (verder:
SCP) waarin een voorlopige balans wordt opgemaakt van deze dertig jaar onderzoek
naar doelmatigheid en doeltreffendheid van uiteenlopende collectieve voorzieningen.1 De
bundel verscheen bij gelegenheid van het afscheid van Bob Kuhry. Als SCP-medewerker
was hij bijna een kwarteeuw nauw bij dit project betrokken. Bob en ik hebben de bundel
geredigeerd en het is terecht niet gebruikelijk om in het Tijdschrift ‘eigen werk’ centraal
te stellen. Mijn inhoudelijke betrokkenheid bij de bundel was evenwel beperkt.
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Bovendien is het mijn bedoeling wat persoonlijke kanttekeningen bij het SCP-project te
plaatsen, waarvoor de bundel niet de geëigende plaats was.
Mijn opmerkingen vormen deels ook een reactie op de soms niet malse kritiek die het
SCP-rapport heeft uitgelokt, zowel uit de kring van producenten van collectieve diensten
als van woordvoerders van vakbonden. De critici kwamen uit hun hol, nadat het recente
rapport – nogal onverwacht, gezien de betrekkelijk geringe weerklank die dit project in
het verleden vond – ongebruikelijk veel aandacht kreeg in de vaderlandse media. In de
berichtgeving is wel gesuggereerd dat de analyses uit het rapport goed van pas komen
op een moment waarop het kabinet extra bezuinigingen op de overheidsuitgaven
overweegt. De timing is echter toeval; volgens de planning had het rapport namelijk al
op een eerder tijdstip moeten verschijnen. De genuanceerde slotalinea van het rapport
sluit verder met zoveel woorden uit dat bezuinigingen bij de onderzochte diensten voor
het oprapen zouden liggen: “De afgelopen jaren hebben de vele extra miljarden die aan
de onderzochte diensten ten goede zijn gekomen in de meeste gevallen
verhoudingsgewijs geringe (positieve) gevolgen gehad voor de gemeten kwaliteit en
doeltreffendheid van de onderzochte diensten. Omgekeerd is het niet ondenkbaar dat
sommige ombuigingen het volume en de kwaliteit van de publieke dienstverlening
minder zullen aantasten dan velen op dit moment voorzien.” 2
2 Probleemstelling
De kosten van de meeste door overheidsinstanties of door instellingen met subsidie van
de overheid aangeboden diensten groeien sneller dan de geproduceerde hoeveelheid
diensten, ook nadat de invloed van de geldontwaarding is uitgeschakeld. De kostprijs
per eenheid product – een behandeling in het ziekenhuis, het onderwijs aan een leerling
op de basisschool, en zo verder – neemt dus voortdurend toe. Deze snelle stijging van
de kostprijs lijkt geen opmaat voor hogere kwaliteit, want de waardering bij gebruikers
is constant of daalt zelfs in bepaalde gevallen. Waar is dat extra belastinggeld dan
gebleven? De bijdragen in de SCP-publicatie proberen deze vraag te beantwoorden voor
zeven uitsluitend, dan wel voor het overgrote deel, collectief gefinancierde diensten. De
analyse richt zich op de periode 1995−2010, al varieert de waarnemingsperiode – gezien
de verschillen in beschikbare gegevens – wat per voorziening.
3 Methode van aanpak
De marktwaarde van door de overheid en gesubsidieerde nonprofit-instellingen
geproduceerde diensten is meestal niet bekend. Voor die diensten ontbreken immers
marktprijzen. Daarom gebruikt het SCP fysieke indicatoren om de omvang van de
productie te bepalen, zoals het aantal patiënten en het aantal leerlingen. Zulke
indicatoren zijn rijker aan informatie, naarmate zij tevens inzicht geven in de
doeltreffendheid van de voortgebrachte diensten. Bij de sector onderwijs houden de door
het SCP gebruikte indicatoren bijvoorbeeld inderdaad rekening met schoolsoort,
eventuele achterstand van leerlingen en/of hun op school behaalde resultaten. Bij de
sector zorg meet de indicator het aantal opgenomen of behandelde patiënten, zo
mogelijk verbijzonderd naar type behandeling en/of zorgzwaarte. Bij de politie hebben
de indicatoren onder andere betrekking op het soort opgehelderde misdrijven, bij de
rechtspraak op het aantal afgehandelde zaken naar type.
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Nominale kosten – de uitgaven in lopende prijzen van het jaar – worden gecorrigeerd
voor de vertekenende invloed van de algemene inflatie. Hiertoe zijn alle nominale
bedragen omgerekend in euro’s uit een basisjaar. Dit levert de reële kosten van de
geproduceerde dienstverlening op. Voor deze omrekening is gebruikgemaakt van de
prijsindex van het bruto binnenlands product.
4 Resultaten
Onderstaande tabel vat de voornaamste resultaten uit de SCP-bundel samen. Bij de
meeste van de zeven voorzieningen namen de reële kosten in de beschouwde periode
fors toe (kolom 1). De enige uitzondering betreft de intramurale verpleging en
verzorging, waarvan de reële kosten minder hard stegen. Bij benadering geldt dat de
groei van de reële kosten gelijk is aan de verandering van de geproduceerde
hoeveelheid (kolom 2) plus de mutatie van de reële kosten per eenheid product (kolom
3). De productie van het basisonderwijs is licht gekrompen, die van de politie bleef
onveranderd. De hoeveelheid product van de ‘intramurale’ verpleging/verzorging (binnen
de muren van een instelling) nam in gematigd tempo toe, net zoals de productie van het
voortgezet onderwijs en van de rechtspraak. Een sterke productiegroei valt waar te
nemen bij de ziekenhuizen en vooral bij de ‘extramurale’ verpleging en verzorging;
vooral bij de thuiszorg.
Bij vrijwel alle voorzieningen zijn de reële kosten veel sneller gegroeid dan de productie .
Dit wijst erop dat de kosten per eenheid van deze publieke diensten sterker zijn
gestegen dan de gemiddelde kostprijs van de productie in Nederland. De reële kosten
per eenheid product (p.e.p.) liepen het snelste op bij de politie (gemiddeld met 4,3
procent per jaar), in het basisonderwijs en bij de rechtspraak (kolom 3). Bij
ziekenhuizen was de reële kostenstijging p.e.p. betrekkelijk gering. Uitsluitend bij
verpleging en verzorging buiten de muren van instellingen – extramurale zorg – daalden
de reële kosten p.e.p., met gemiddeld 1 procent per jaar.
De toename van de reële kosten p.e.p. wordt onder meer bepaald door de stijging van
de arbeidskosten (kolom 4).3 De reële loonstijging leverde in het basisonderwijs een
relatief grote bijdrage aan de groei van de reële kosten p.e.p.; in het voortgezet
onderwijs was de bijdrage van de reële loonstijging juist aan de kleine kant. De
loonstijging vloeit voor een deel voort uit afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten,
en bestaat daarnaast uit de post ‘incidenteel’. De contractloonstijging bedroeg omstreeks
de helft van de totale loonstijging. Dat gold echter niet voor het voortgezet onderwijs,
waar het incidenteel door de aanstelling van veel nieuw en relatief laagbetaald personeel
rond de nul lag.
Voor de meeste voorzieningen geldt dat de hoeveelheid ingezet personeel (veel) sneller
steeg dan de productie. De arbeidsproductiviteit in de zin van fysieke productie per
arbeidsjaar is in deze gevallen dus (fors) gedaald. Deze ontwikkeling droeg bij aan de
groei van de reële kosten p.e.p. (kolom 5).4
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De vermelde cijfers zijn gelijk aan het aandeel van de arbeidskosten in de totale kosten,
vermenigvuldigd met de reële loonstijging.
De vermelde cijfers zijn gelijk aan het aandeel van de arbeidskosten in de totale kosten,
vermenigvuldigd met de daling van de arbeidsproductiviteit.
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Een uitzondering vormen de ziekenhuizen5 en vooral de extramurale verpleging en
verzorging, waar de arbeidsproductiviteit juist (aanzienlijk) is toegenomen. De
uitkomsten bevestigen de Wet van Verdoorn: de productiviteit verbeterde bij diensten
waar de productie fors is uitgebreid.6 Bij een snelle toename van de productie blijkt de
productiviteit vaak te stijgen. Maar neemt de productie af, dan passen de
personeelsinzet en daarmee de collectieve uitgaven voor de betrokken vorm van
dienstverlening zich slechts met geruime vertraging aan. In de collectieve sector houdt
deze inertie hoogstwaarschijnlijk mede verband met budgettaire naijleffecten: de
aanpassing van door de wetgever uit de begroting beschikbaar gestelde middelen hinkt
achter de feiten aan. Bovendien wordt bij de afslanking van ambtelijke diensten –
doordat de tucht van de markt hier ontbreekt – zwaar geleund op natuurlijk verloop van
het personeelsbestand en dat vergt tijd.
De ontwikkeling van de reële kosten p.e.p. hangt tevens af van de stijging van de reële
materiaalkosten. Deze kosten leverden in het voortgezet onderwijs, bij de politie en bij
de rechtspraak de grootste bijdrage aan de stijging van de reële kosten p.e.p. (kolom
6).
De uitsplitsing van de ontwikkeling van de reële kosten p.e.p. voor de onderzochte
voorzieningen valt dus in drie delen uiteen: de bijdragen van de loonstijging, de
ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en de stijging van de materiaalkosten. Ter
vergelijking is op de onderste regel van de tabel een uitsplitsing voor de marktsector
toegevoegd. Deze regel leert dat de kosten per eenheid product van de marktsector
minder snel zijn gestegen dan de gemiddelde kostprijs van de productie in Nederland.
Dit is vooral te danken aan de groei van de arbeidsproductiviteit in de marktsector, die
hoger was dan de toename van deze productiviteit in de hele economie.

5

6

De tabel geeft voor de ziekenhuizen het effect van de groei van de totale productiviteit op de
toename van de reële kosten p.e.p. Deze productiviteit is een maat voor de productie ten
opzichte van de ingezette hoeveelheden van drie productiefactoren (arbeid, kapitaal en
materiaal).
Verdoorn (1980). Paul Besseling (Centraal Planbureau) wees mij op dit punt.

TvOF, jaargang 44, 2012, nummer 1, Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

19

Tabel 1 Uitsplitsing van de reële kostenontwikkeling, 1995–2010

a), b)

Bijdragen aan groei kosten p.e.p.
Kosten

a)

b)
c)

d)

Productie

Kosten
p.e.p.

Prijs van
arbeid

Arbeidsproductiviteit

Materiaal

Basisonderwijs

3,8

–0,3

4,1

1,6

1,7

0,6

Voortgezet
onderwijs

3,5

1,2

2,3

0,5

1,0

0,8

Ziekenhuizen

4,0

3,6

0,6

1,4c)

–0,8d)

.

Intramurale
verpleging en
verzorging

2,4

0,2

2,2

1,0

0,7

0,5

Extramurale
verpleging en
verzorging

3,7

4,7

–1,0

1,2

–2,1

–0,1

Politie

4,3

0,0

4,3

1,2

1,9

1,2

Rechtspraak

5,8

1,9

3,9

1,3

1,3

1,3

Marktsector

2,7

3,1

–0,4

1,3

–1,6

–0,1

De eerste drie kolommen geven gemiddelde jaarlijkse groeipercentages. De laatste drie
kolommen geven bijdragen van kostenbepalende factoren in procentpunten.
Bij sommige diensten ontbreken enkele begin- of eindjaren.
Betreft de bijdrage van de stijging van de prijzen van drie productiefactoren (arbeid, kapitaal
en materiaal).
Betreft het effect van de ontwikkeling van de totale productiviteit.

5 Kwaliteit, doeltreffendheid en maatschappelijke effecten
In hoeverre gaan de daling van de arbeidsproductiviteit – die soms neerkomt op kleinere
klassen of meer handen aan het bed – en de toename van de reële kosten p.e.p. nu
gepaard met een hogere kwaliteit en/of grotere doeltreffendheid van de dienstverlening?
Voor de beantwoording van deze vraag maakt het SCP gebruik van metingen op basis
van kenmerken van het productieproces of van het product, of legt het bureau zijn oor
via enquêtes te luisteren bij afnemers van de dienstverlening. Objectieve oordelen over
de kwaliteit worden onder andere geput uit ambtelijke inspectierapporten en zijn
bijvoorbeeld gebaseerd op de uitslag van examentoetsen. Daarnaast wordt in
voorkomende gevallen betekenis gehecht aan het subjectieve oordeel van daarover in
enquêtes ondervraagde personen. De onderzochte doeltreffendheid heeft te maken met
de directe effecten van de dienstverlening: halen leerlingen een diploma, worden
patiënten genezen, worden misdrijven opgehelderd? De maatschappelijke effecten
hebben te maken met de vraag of het uiteindelijke doel van de dienstverlening wordt
bereikt, zoals verlenging van de (gezonde) levensverwachting en grotere veiligheid op
straat. Deze paragraaf vat de voornaamste uitkomsten per type diensten samen. Voor
een gedetailleerde presentatie van de resultaten wordt kortheidshalve naar het SCPrapport verwezen.
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In het basisonderwijs bestaan weinig aanwijzingen voor verbeterde prestaties. De
gemiddelde scores op de Cito-eindtoets blijven vrijwel gelijk. Bij het verlaten van de
basisschool voldoet onveranderd 40 procent tot 50 procent van de leerlingen niet aan
een aantal standaardeisen. De klassenverkleining in de beginjaren van deze eeuw lijkt
niet tot aanwijsbare verbeteringen te hebben geleid. De tevredenheid van ouders met
het door hun kinderen genoten onderwijs is nog steeds hoog, maar toont tussen 2002 en
2010 wel een dalende lijn.
In het voortgezet onderwijs vallen verbeteringen te constateren: de doorstroom neemt
toe en de uitval neemt af. Mede daardoor is het aantal voortijdige schoolverlaters
aanzienlijk gedaald. Leerlingen sluiten hun loopbaan in het voortgezet onderwijs af op
een steeds hoger eindniveau. Het is overigens de vraag in hoeverre de gestage stijging
van het onderwijsniveau op het conto van de scholen kan worden geschreven. De
drijvende kracht lijkt eerder het toegenomen ambitieniveau van ouders en kinderen te
zijn geweest. Verder bestaat grond voor twijfel of het niveau van de eindexamens in de
loop van de jaren niet is gedaald. Een indicatie voor diploma-inflatie vormt de groeiende
kloof tussen de cijfers van schoolexamens (toegekend door de docenten van de eigen
school) en de cijfers die kandidaten behalen bij het landelijk centraal eindexamen. Net
als bij het basisonderwijs schatten ouders het voortgezet onderwijs hoog, maar hun
waardering volgt ook hier een dalende lijn.
Bij de ziekenhuizen heeft de vooruitgang in medische technologie de mogelijkheden voor
diagnose en behandeling verbeterd. De patiëntveiligheid in de ziekenhuizen is de laatste
jaren toegenomen. De gestandaardiseerde sterfte in de ziekenhuizen is in de jaren
2003−2008 met een kwart gedaald. In 2010 oordeelden vier van de vijf respondenten
dat de kwaliteit van de ziekenhuizen (zeer) goed was. Over het algemeen vinden zij ook
dat de zorg in deze periode niet achteruit is gegaan.
De vraag naar verpleging en verzorging groeit en de gevraagde zorg wordt zwaarder en
complexer. Ondertussen blijkt het steeds lastiger om voldoende en bekwaam personeel
te vinden. Uit onderzoek onder bewoners van instellingen voor ouderen blijkt dat de
bewoners waardering hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dit oordeel bleef
tussen 2004 en 2008 nagenoeg onveranderd. Bewoners klagen alleen over het feit dat
ze met vertrouwelijke vragen en levensvragen nergens goed terecht kunnen, dat de
verzorging nogal eens gehaast is en dat de privacy te beperkt is. Een duidelijke
verbetering in de verpleeghuizen is de snelle daling van het aantal meerbed-kamers, die
naar verwachting binnen vijf jaar geheel zullen zijn verdwenen. Bewoners van de
instellingen oordelen over het algemeen veel positiever over hun leefsituatie en de
kwaliteit van de verzorging dan het grote publiek.
Informatie over de kwaliteit van geleverde thuiszorg is beperkt beschikbaar. De
personeelsinzet en de reële kosten per cliënt zijn hier sinds 2003 gedaald. Toch was in
2006 en 2010 circa 80 procent van de cliënten goed te spreken over deze vorm van
zorg. Opmerkelijk negatief oordelen de ondervraagden over het feit dat zij te maken
hebben met wisselende hulpverleners.
Bij de politie is het ophelderingspercentage vooral in de periode 2000−2005
toegenomen. De bevolking heeft overwegend vertrouwen in de politie, maar
ondervraagde burgers zijn slechts matig te spreken over de geleverde prestaties.
Ondanks de sterke groei van het aantal dienders houden klachten over weinig ‘blauw op
straat’ onverminderd aan. Dat is wel verklaarbaar, want de personeelsuitbreiding bij de
politie is voor het overgrote deel ‘intramuraal’ ingezet – bij logistieke en ondersteunende
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diensten. Twee op de vijf betrokken burgers zijn ontevreden over de manier waarop de
politie hun zaak heeft afgehandeld. Toch is de veiligheid in Nederland de laatste jaren
toegenomen.
De juridische kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak wordt van oudsher bewaakt via
het systeem van hoger beroep en de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad. In de
periode 2005−2010 nam het aantal cassatiezaken toe van 800 tot 1200 per jaar. Bij
voortduring wordt slechts 20 procent daarvan gegrond verklaard. Sinds 2001 laten de
gerechten periodiek klantwaarderingsonderzoeken uitvoeren onder procespartijen. De
waardering van partijen is voor ongeveer 80 procent positief en liet aanvankelijk nog
een lichte stijging zien. In de jaren negentig nam het vertrouwen in de rechtspraak iets
af; daarna groeide het vertrouwen weer. Rond de 60 procent tot 75 procent van de
bevolking sprak toen vertrouwen in de rechtspraak uit.
Den Uyl en de ‘Wet’ van Baumol
Het moet in 1971 of 1972 zijn geweest. Destijds raadpleegde PvdA-oppositieleider Den Uyl
regelmatig een groepje spraakmakende economen, onder wie Theo Stevers en Hans van den Doel.
Beiden genoten bekendheid door hun eigenzinnige stellingnamen inzake de overheidsfinanciën, die
veel aandacht kregen.7 Bij een van de bijeenkomsten van die ‘economenclub’ opperde Den Uyl –
die zijn literatuur bijhield – dat de groei van de arbeidsproductiviteit in de collectieve sector
wellicht onderdeed voor die in de marktsector. Overtuigd daarvan was hij niet. De gedachte dat de
productie van ‘gemeenschapsvoorzieningen’ in verhouding steeds duurder zou worden, zinde hem
helemaal niet. Dit zou immers een beperking inhouden van mogelijkheden om het volume van de
collectieve voorzieningen op te voeren. Destijds ontbraken harde cijfers om de stelling van Den
Uyl te toetsen. Het baanbrekende werk van het SCP heeft hierin verandering gebracht: in de
periode 1995−2010 nam de arbeidsproductiviteit in de marktsector jaarlijks toe met gemiddeld
2,1 procent; bij de zeven geanalyseerde collectief gefinancierde diensten is de
arbeidsproductiviteit daarentegen met 0,2 procent per jaar gedaald.8
Het uiteenlopende groeipad van de relatieve kostprijs van marktgoederen en van collectieve
voorzieningen valt grotendeels te verklaren uit deze divergerende ontwikkeling van de
arbeidsproductiviteit. De arbeidskosten per arbeidsjaar ontwikkelden zich in de marktsector en de
collectieve sector namelijk min of meer parallel. Op het eerste gezicht lijken deze uitkomsten
steun te bieden aan de ‘Wet’ van Baumol.9 Deze Amerikaanse econoom meende dat de
productiviteitsverbetering in dienstverlenende, arbeidsintensieve sectoren zal achterblijven, omdat
daar minder mogelijkheden bestaan om productiewerkzaamheden te mechaniseren en te
automatiseren. Bij onderwijs, intramurale verpleging en verzorging, politie en rechtspraak is de
ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit zelfs uitgesproken negatief, wat de kosten per product
sterk heeft opgedreven. Dit komt vooral door de aanstelling van extra personeel.
De Wet van Baumol is evenwel geen wet van Meden en Perzen. Bij de thuiszorg was de stijging
van de arbeidsproductiviteit zelfs iets hoger dan gemiddeld in de gehele economie. Misschien een
uitzondering die de regel bevestigt? Bij de ziekenhuizen en het openbaar vervoer (niet in de tabel)
is de arbeidsproductiviteit eveneens verbeterd, maar minder dan gemiddeld in de hele economie
het geval was. Dit zijn allemaal sectoren, waarin de prikkelstructuur bij de financiering is
aangepast, of waar relatief sterke veranderingen in het gebruiksvolume optraden. Bij het openbaar

7
8

9

Van den Doel (1976, 1979); Stevers (1979).
Kuhry en De Kam (2012), p. 187. Het effect van de stijging van de arbeidsproductiviteit (met
gemiddeld 2,1 procent per jaar) op de kosten per eenheid product is gelijk aan het aandeel van
de arbeidskosten in de totale kosten (0,75) × 2,1 = gemiddeld 1,6 procent per jaar. Deze
mutatie is te vinden op de onderste regel van de tabel.
Baumol en Bowen (1966); Baumol (1967).
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vervoer en de thuiszorg heeft aanbesteding – door vervoersregio’s, respectievelijk de met de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning belaste gemeenten – geleid tot scherpe
concurrentie tussen potentiële aanbieders, waardoor de kostprijs is gedaald. Bij het hoger
onderwijs (evenmin in de tabel) – met financiering per (succesvol afgestudeerde) student –
prikkelde een andere bekostigingssleutel tot een hogere output per docent.

6 Enkele kanttekeningen
Bij het SCP-project proberen de onderzoekers met behulp van een aantal kerncijfers een
zo volledig mogelijk beeld te geven van de productie van collectieve diensten (output),
de daarvoor ingezette middelen (input) en de bereikte maatschappelijke effecten
(outcomes). Een deel van de recente, soms heftige kritiek op de door het SCP
gepresenteerde resultaten valt te herleiden op – al dan niet vermeende –
tekortkomingen bij de meting van deze grootheden. Dit onderdeel bespreekt een aantal
van de beperkingen waarmee het SCP-onderzoek is behept. Zij zijn in de toekomst voor
een deel te verhelpen, maar andere beperkingen zijn nu eenmaal eigen aan dit type
analyses.
Input
Het SCP meet de inzet van productiemiddelen bij de voortbrenging van elke in
aanmerking genomen collectieve dienst via tijdreeksen van de omvang van het
personeelsbestand, de daarmee gemoeide arbeidskosten en de uitgaven aan materialen.
Veranderingen in de kwaliteit van de ingezette middelen blijven hierbij buiten
beschouwing. Bekend is dat het niveau van de pabo-opleiding in de afgelopen jaren is
gedaald. Hierdoor staan in het basisonderwijs gemiddeld genomen steeds minder
bekwame leerkrachten voor de klas. In het voortgezet onderwijs is het aantal
onbevoegde
docenten
sterk
toegenomen.
In
het
laatste
geval
zouden
kwaliteitsveranderingen van onderwijsproducenten – anders dan bij het basisonderwijs –
wellicht kunnen worden benaderd aan de hand van de ‘papieren’ waarover docenten
beschikken: het aantal dat (nog) een universitaire graad heeft, de behaalde akten en
andere objectieve maatstaven voor de kwalificaties van docenten. Overigens valt aan te
nemen dat de kwaliteiten van het docentenkorps in zekere (maar onbekende) mate zijn
terug te vinden in de output – het aantal geslaagde leerlingen en de examenresultaten.
Dan is het wel de vraag of de examens een constante zwaarte hebben; zie hierna.
Het SCP meet de personeelsinzet in termen van voor de algemene arbeidstijdverkorting
gecorrigeerde voltijdequivalenten (vte). Achter dit ogenschijnlijk niet voor misverstand
vatbare cijfer kunnen in de loop van de tijd forse veranderingen schuilgaan. Dertig jaar
geleden hadden de meeste huisartsen een eigen praktijk en was het nog gebruikelijk dat
zij ook op ongewone uren voor hun patiënten klaarstonden. Tegenwoordig werken
huisartsen in de regel samen onder één dak, in toenemende mate in deeltijd, uitsluitend
op kantooruren. Buiten kantooruren zijn zorgverzekerden nu aangewezen op invallers,
die bij acute en mogelijk levensbedreigende klachten op het platteland soms ‘van ver’
moeten komen. Situaties waarbij patiënt en arts vreemden voor elkaar zijn. In
voorkomende gevallen worden dus nodeloos thuisbezoeken gebracht. Anderzijds vinden
reële klachten mogelijk geen gehoor. Daarmee is de inhoud van een vte huisartsenzorg
– ook afgezien van mogelijk kwaliteitsverlies – veranderd wat betreft de effectief door
één vte voor patiënten bestede tijd. Deze afgenomen productiviteit zal in de cijfers op
een of andere manier zijn terug te zien. Net zo is het denkbaar dat de 36 uur voor
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dienstverlening beschikbare tijd van een politieagent of onderwijsgevende met een
voltijdaanstelling in de loop van de tijd steeds meer weglekt naar activiteiten – het
voldoen aan formele voorschriften of gehoor geven aan rechterlijke beslissingen – die
niet langer directe dienstverlening aan belastingbetalers opleveren. Periodiek
tijdbestedingsonderzoek van de werkers in het veld zou hier nuttige aanvullende
inzichten kunnen bieden.
Bij de materiële uitgaven doet zich het bekende verschijnsel voor dat na reorganisaties –
gemeentelijke herindelingen, de samensmelting van de vroegere korpsen van Rijkspolitie
en gemeentepolitie – de leiding van de nieuwe organisatie wordt bevangen door een
bouwwoede, die stellig niet uitsluitend uit doelmatigheidsoverwegingen valt te verklaren.
Voor de dienstverlening aan het loket levert die bouwactiviteit soms kwaliteitsverlies op,
zoals bij burgers die voor hun nieuwe identiteitskaart een langere reis moeten maken.
De oplopende kostprijs bij collectief gefinancierde diensten heeft deels te maken met
een marktconforme verhoging van de salarissen, die onder andere voortvloeit uit de
noodzaak voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen blijven aantrekken. Hierbij past
de kanttekening dat de salariskosten per leerling in het basisonderwijs al twintig jaar
lang bovengemiddeld toenemen, zonder dat hiervan tot nu toe gunstige effecten zijn
terug te vinden bij de leerlingprestaties. Zoals ook bij andere vormen van
dienstverlening ontbreekt echter een counterfactual: misschien waren de prestaties van
de leerlingen duidelijk verslechterd, wanneer de salarissen van de leerkrachten zich wat
meer gematigd hadden ontwikkeld. Het is echter goed denkbaar dat de
bovengemiddelde stijging van de salarisuitgaven ook iets te maken heeft met
schaalvergroting en de opkomst van een categorie schoolleiders die trots melden dat zij
wekelijks ook nog enkele uren voor de klas staan.
Productieproces
De productie van collectief gefinancierde dienstverlening vindt uiteraard niet in het
luchtledige plaats. Onderwijsgevenden, artsen en politieagenten hebben te maken met
in toenemende mate kritische en assertieve afnemers van hun diensten. Vroeger werd
de uitslag van schoolonderzoeken in veel gevallen kritiekloos door de ouders
geaccepteerd. Hoogstwaarschijnlijk zijn leerkrachten tegenwoordig veel meer tijd kwijt
dan zeg dertig of veertig jaar geleden met pogingen ouders uit te leggen dat hun
kinderen nu eenmaal minder begaafd zijn dan die ouders denken. Die taak is er niet
eenvoudiger op geworden, nu de meeste ouders in dit opzicht grote ambities koesteren.
Daar komt bij dat het klaslokaal tegenwoordig is gevuld met leerlingen die veelal niet
zijn
opgevoed
volgens
het
ouderlijk-gezagsmodel,
maar
volgens
het
onderhandelingsmodel, en zich daarnaar gedragen. Veel leerlingen kampen van huis uit
bovendien met achterstanden, maar hiervoor biedt het bekostigingsmodel van de
scholen
compensatie.
Dit
laat
onverlet
dat
buitenschoolse
ontwikkelingen
hoogstwaarschijnlijk nadelige gevolgen hebben voor de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs.
Een ander voorbeeld van veranderingen bij het productieproces dat zich opdringt is dat
artsen vandaag de dag meer tijd kwijt zijn voor gesprekken met internet-wijze
patiënten, die vaak om extra aandacht en tests vragen. En een agent die iemand
staande houdt dient te zijn voorbereid op een mondige reactie. Het kost meer tijd,
voordat de bon is uitgeschreven. Bij al deze voorbeelden is het de vraag of en in
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hoeverre de extra tijd per geval kan worden verdisconteerd in de gemeten hoeveelheid
en kwaliteit van de productie.
Omvang van de productie
Bij de meting van de productie-omvang zit het SCP trouwens niet stil. Die is in de loop
van de tijd bij verschillende voorzieningen verfijnd. Zo is in het nu verschenen rapport
bij het voortgezet onderwijs overgestapt op het gebruik van doorstroomcoëfficiënten. De
meting van de productie van de politie is aanzienlijk verbeterd nu het SCP hierbij, voor
zover mogelijk, is overgestapt op het gebruik van de veel uitgebreidere, volledige set
indicatoren die ook wordt gebruikt in het BudgetVerdeelSysteem van de politie zelf. Bij
de ziekenhuizen en instellingen voor verpleging en verzorging is eveneens stellig nog
ruimte voor verfijning van de gehanteerde indicatoren. Naar mijn mening is hier – zeker
in deelsectoren met een betrekkelijk beperkt aantal producenten, zoals universiteiten en
ziekenhuizen – veel te winnen door vergelijkend onderzoek op basis van gegevens van
individuele instellingen. Zulk onderzoek is evenwel tijdrovend, en de uitvoering ervan ligt
misschien niet primair op de weg van het SCP.10
Kwaliteit van de productie: objectieve indicatoren
Wanneer wachtlijsten korter zijn geworden of diensten door gewijzigde regels
beschikbaar komen voor grotere groepen gebruikers, heeft de inzet van extra middelen
geleid tot een meetbare en aantoonbare verhoging van de productie. Waar – ondanks de
beschikbaarheid van extra middelen – in zulke gevallen de groei van de productie
achter(wege) bleef, zijn de ruimere budgetten kennelijk gebruikt om meer of hoger
gekwalificeerd personeel per eenheid product in te zetten, meer of betere materiële
middelen aan te schaffen, of de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te verbeteren.
Het is waarschijnlijk dat de kwaliteit van de dienstverlening door de extra beschikbaar
gekomen middelen al met al is toegenomen, maar het is lang niet altijd mogelijk om
deze verbetering tot uitdrukking te brengen door middel van de beschikbare
productindicatoren. Om een voorbeeld te geven: betere huisvesting of het gebruik van
meer computers op scholen (niet gemeten) heeft geen invloed op het aantal leerlingen
en zal ook nauwelijks doorwerken in de schooluitval (wel gemeten).
Voor de meting van de kwaliteit van in de collectieve sector geleverde diensten zijn nu
eenmaal vaak geen of voldoende adequate indicatoren beschikbaar. Veel aspecten van
kwaliteit kunnen moeilijk in de productiemaat worden verdisconteerd. Zo is de
arbeidsproductiviteit in het hoger onderwijs in de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk
verbeterd (niet in de tabel), doordat de student-docent-ratio fors is opgevoerd. De vraag
is natuurlijk wat dit betekende voor de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurders van
onderwijsinstellingen zullen in de verleiding komen hun docenten te pressen om minder
kritisch te examineren, omdat de financiering tegenwoordig is gekoppeld aan het aantal
succesvol afgestudeerden. Eerder was de bekostiging vooral gerelateerd aan het aantal
ingeschreven studenten. Uit berichten in de media is genoegzaam bekend dat diverse
instellingen hebben gefraudeerd met studentenaantallen en dat diploma’s zijn uitgereikt
aan studenten die daarop geen aanspraak konden maken.
10

Voorbeelden van zulk onderzoek zijn te vinden in rapporten van het Centrum voor Innovaties
en Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE) van de Technische Universiteit Delft. Recent deed
het IPSE onderzoek naar gemeentelijk afvalbeheer (Felsö, De Groot en Van Heezik, 2011) en
naar determinanten van veiligheid (Urlings en Blank, 2011).
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Meer in het algemeen is het de vraag in welke mate gemeten toegenomen studiesucces
wellicht samenhangt met een verminderde zwaarte van afgenomen examens. Mogelijke
diploma-inflatie illustreert een van de problemen die zich voordoen bij de meting van de
kwaliteit en de doeltreffendheid van collectief aangeboden diensten. Ook andere
objectieve kwaliteitsmaatstaven kunnen onder invloed van diverse krachten in de loop
van de tijd verandering ondergaan. Om de prestaties van het basisonderwijs te meten,
heeft het SCP onder andere gebruikgemaakt van landelijke scores op de Cito-toets. In
de loop van de waarnemingsperiode 1995 tot en met 2008 zijn (dit ondanks
tegenkanting van sommige belanghebbenden) de prestaties van individuele
onderwijsinstellingen geleidelijk openbaar gemaakt. ‘Lijstjes’ die op basis hiervan in de
media verschijnen, hebben de aandacht van ouders die voor hun kinderen de beste
school zoeken. Een goede uitslag op de Cito-test verhoogt de reputatie van een school.
Daarom is het zeer wel denkbaar dat scholen hun zwakste leerlingen in toenemende
mate niet aan de toets laten deelnemen. Dit flatteert het gevonden beeld van de
kwaliteit van het basisonderwijs. Andere aspecten zijn verwaarloosd. Worden leerlingen
tegenwoordig bijvoorbeeld beter voorbereid op hun rol als staatsburger, een
bekwaamheid die niet als zodanig met de Cito-toets wordt gemeten?
Bij de meting van de prestaties van de politie doet dit probleem van een mogelijk
rekbare meetlat zich ogenschijnlijk niet voor. Het hier door het SCP als maatstaf
gebruikte ophelderingspercentage lijkt zich slecht te lenen voor manipulatie. Het gaat bij
dit percentage evenwel om het aantal opgeloste zaken ten opzichte van het aantal
geregistreerde delicten. Wanneer minder delicten worden geregistreerd, bijvoorbeeld
doordat burgers ervan afzien minder zware delicten (zoals fietsendiefstal) te melden,
dan verbetert het ophelderingspercentage, ook zonder dat de politie haar werk beter
doet. Juist in zulke gevallen is het zinvol ook gebruik te maken van subjectieve oordelen
van burgerij en slachtoffers. Hoewel dit lang niet altijd het geval is, wordt de met een
objectieve maatstaf gevonden verbetering van politiediensten ondubbelzinnig bevestigd
door het subjectieve oordeel van hierover ondervraagde burgers.
De meting van door ziekenhuizen geleverde zorg kent eigen problemen. Het SCP meet
de productie in dit geval via het aantal opnamen. Het aantal opnamen per 10.000
personen is in de loop van de jaren sterk toegenomen: een stijging met 2,7 procent per
jaar. Tegelijkertijd groeide de bevolking in de periode 1995−2008 jaarlijks slechts met
0,5 procent, terwijl het effect van de vergrijzing hieraan nog 0,4 procentpunt stijging per
jaar toevoegde. De mate waarin overbodige opnamen plaatsvinden (een negatief
kwaliteitsaspect) blijft hierbij buiten beeld. Een mogelijke oorzaak van ongewenste
overproductie ligt bij de financiële prikkel voor medisch specialisten en
ziekenhuisdirecties om het aantal opnamen op te voeren. De beschikbare gegevens
maken het niet mogelijk voor de invloed van deze prikkel te corrigeren. Het subjectieve
oordeel van patiënten is hier als maatstaf weinig zinvol, door de informatie-asymmetrie
tussen arts en patiënt.
Is het aantal rechterlijke dwalingen inmiddels sterk afgenomen? Om zulke vragen te
kunnen beantwoorden, is aanvullend onderzoek nodig, dat niet beperkt kan blijven tot
macrocijfers.
Kwaliteit van de productie: subjectieve oordelen
In de meeste hoofdstukken van het SCP-rapport worden objectieve gegevens over de
kwaliteit van geleverde diensten gecombineerd met de subjectieve waardering van
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burgers of gebruikers. In het algemeen oordelen gebruikers gematigd tot zeer positief
over de kwaliteit van de afgenomen diensten. Deze tevredenheid neemt met de jaren
echter niet toe en is in het geval van het onderwijs verminderd. Deze trend staat haaks
op het feit dat de relatieve kostprijs in de afgelopen decennia voortdurend is gestegen.
De vraag is hoeveel waarde aan subjectieve oordelen mag worden toegekend. Het valt
bijvoorbeeld op dat burgers in het algemeen vaak negatiever oordelen over de kwaliteit
van diensten dan de daadwerkelijke gebruikers zelf. Dat geldt in ieder geval bij
onderwijs en zorg. Een en ander is waarschijnlijk te verklaren, doordat het
kwaliteitsbeeld van niet-gebruikers in belangrijke mate wordt bepaald door – vaak
negatieve – publiciteit in de media. Ook aanbieders van collectief gefinancierde diensten
kunnen er materieel belang bij hebben te hameren op tekortkomingen bij hun eigen
dienstverlening. Zodra bezuinigingen dreigen, zoeken zij de publiciteit. Zij hebben er in
dit geval belang bij dreigende kwaliteitsverliezen zo zwart mogelijk af te schilderen.
Bovendien is het referentiekader van ondervraagde burgers onduidelijk. Ouderen tonen
zich misschien eerder tevreden over de kwaliteit van de intramurale verzorging en
verpleging, omdat zij zich nog herinneren hoe sober de leefomstandigheden in de jaren
veertig en vijftig waren, een situatie waarvan hun kinderen zich nauwelijks een
voorstelling kunnen maken. Grootouders – die op de lagere school de tafels van
vermenigvuldiging in hun hoofd stampten, daar leerden het ‘kofschip’ te navigeren en de
stations aan de spoorverbinding met Roodeschool konden opdreunen – zullen
waarschijnlijk
minder
positief
oordelen
over
meer
dan
een
kwarteeuw
onderwijsvernieuwingen dan ouders die al in toenemende mate met andere lesmethoden
te maken hadden.
Het oordeel van burgers over de kwaliteit van de dienstverlening is daarnaast stellig niet
alleszeggend. Ten eerste omdat burgers noodzaak en kwaliteit van bijvoorbeeld
behandelingen in het ziekenhuis in de regel nauwelijks kunnen beoordelen. Anders is dit
uiteraard bij evidente medische missers. Ten tweede kan een minder gunstige
beoordeling van de kwaliteit van publieke diensten verband houden met het feit dat het
verwachtingspatroon in de loop van de tijd sneller stijgt dan de kwaliteit van de
dienstverlening. Het onvermijdelijk stapsgewijze proces ter vermindering van het aantal
meerpersoonskamers in verpleeghuizen vormt hiervan een sprekende illustratie.
Toch geeft het feit dat gebruikers en andere burgers in de meeste gevallen geen
verbetering van de kwaliteit van publieke diensten waarnemen wel te denken. De
consument herkent de hogere kwaliteit van de dienstverlening ‘anno 2010’ – voor zover
daarvan sprake is – blijkbaar niet. Dat komt allicht ook, doordat huidige gebruikers zich
geen goed beeld kunnen vormen van de kwaliteit van zeg tien of twintig jaar geleden
geleverde diensten. Zo staat het vast dat tal van medische behandelingen voor patiënten
veel minder belastend zijn dan vroeger het geval was.
Output en outcomes
Bij het voorafgaande past dan nog de niet onbelangrijke kanttekening dat lang niet alle
gemeten positieve effecten volledig op het conto van publieke diensten kunnen worden
geschreven. Neem ter illustratie de prestaties van het onderwijs en de politie. Al
decennialang stijgt het opleidingsniveau van Nederlandse jongeren. Dat heeft meer te
maken met een steeds hoger ambitieniveau van de ouders dan met de effectiviteit van
de scholen. Al het ‘verborgen talent’ (Van Heek 1968) neemt inmiddels aan het
onderwijs deel. Wanneer ‘elke uil denkt zijn kuiken een valk te zijn’, werkt dit (samen
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met de toegenomen mondigheid van leerlingen en hun ouders) gemakkelijk het
gesignaleerde fenomeen van diploma-inflatie in de hand.
In de sfeer van de gezondheidszorg geldt dat de gestegen (gezonde) levensverwachting
mede het resultaat is van de betere kwaliteit van lucht en water, en een gezondere
leefstijl.
Net zo heeft de ontwikkeling van de criminaliteit niet uitsluitend te maken met de
aanwezigheid van de hoeveelheid ‘blauw op straat’, opsporingsactiviteiten van de politie
en de doeltreffendheid van het strafrecht. Bepaalde delicten worden vooral door
jongeren gepleegd. De vergrijzing van de bevolking remt die vormen van criminaliteit af.
Ook andere veranderingen in omgevingskenmerken beïnvloeden de criminaliteit. Zo is
het aantal inbraken gedaald door de bouwvoorschriften aan te passen, waardoor na
1997 gebouwde woningen beter tegen inbrekers zijn beschermd.
7 Tot slot
De in deze bijdrage geplaatste kanttekeningen, voor een deel ook te vinden in het SCPrapport zelf, doen volstrekt niet af aan de waarde van systematisch onderzoek naar
doelmatigheid en doeltreffendheid van de productie van collectief gefinancierde diensten.
Dankzij het werk van het SCP beschikken beleidsmakers in Nederland over een unieke
reeks langetermijngegevens, die kunnen worden gebruikt om gevoerd en voorgenomen
beleid te evalueren. De voornaamste boodschap die wat mij betreft (opnieuw) valt te
distilleren uit het SCP-werk is dat maatschappelijke problemen niet per definitie
effectiever worden aangepakt door meer budgettaire middelen te voteren en door een
grotere inzet van personeel. Dat blijkt ook uit een vergelijkende analyse van de
prestaties van de collectieve sector in dertig Europese en Angelsaksische landen.11 Wel is
het nodig bij de interpretatie van gegevens over input, output en outcomes van collectief
gefinancierde diensten rekening te houden met niet gemeten factoren en invloeden, die
per type dienstverlening zullen verschillen. Verdergaande verfijning van indicatoren
(door het SCP) en onderzoek op microniveau (van andere onderzoekers) kunnen de te
interpreteren datasets verrijken. Vooral aanbieders van diensten waar de productiviteit
daalt of de kwaliteit en de doeltreffendheid van de dienstverlening ondanks een grotere
inzet van middelen haperen, hebben aan de belastingbetalers iets uit te leggen.
Flip de Kam
* Honorair hoogleraar Economie van de publieke sector, Rijksuniversiteit Groningen. Ik
dank Jan Donders voor grondig commentaar en heb daarnaast geprofiteerd van
suggesties van Ed Berg, eindredacteur Leen Hoffman en Bob Kuhry. De gebruikelijke
disclaimer geldt.

11

Sociaal en Cultureel Planbureau (2004), p. 33.
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