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Inleiding
De Bijzondere Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector (PPS) is ondergebracht bij de
Erasmus Universiteit Rotterdam en gevestigd per 1 december 2014. Bijzonder hoogleraar dr.
J.L.T. Blank is benoemd per 1 december 2014 voor een periode van vijf jaar, tot 1 december 2019.
De Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector is beëindigd per 1 december 2019.

Het vak
Het vakgebied van de Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector richt zich op de vraag op
welke wijze productiviteit en de doelmatigheid van de publieke sector in Nederland kan worden
bevorderd. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dienen een bijdrage te leveren aan
beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. Er is een
meerjarenprogramma opgesteld.
Hoogleraar is prof. dr. J.L.T. (Jos) Blank.
Het structuurrapport noemt de activiteiten van de hoogleraar:
-Entameert en voert wetenschappelijk onderzoek uit
-Publiceert in internationale wetenschappelijke vaktijdschriften
-Verzorgt onderwijs over efficiency-meting in de publieke sector
-Begeleidt promovendi

Indeling werkzaamheden
De werkzaamheden van de hoogleraar zijn ingericht in lijn met het structuurrapport en conform
de doelstellingen van de leerstoel. De werkzaamheden hebben betrekking op onderwijs,
onderzoek en de platformfunctie.

Netwerken
In het kader van de kennisfunctie onderhoudt de leerstoel contact met verschillende
(universitaire) instellingen, zoals:
Kenniscentrum CAOP
De andere leerstoelen die door het CAOP worden ondersteund
Departementen, met name het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vakgroepen en leerstoelgroepen van universiteiten

Onafhankelijke adviesorganen
Onderwijs
De leerstoelhouder is verantwoordelijk voor de coördinatie en het verzorgen van colleges van het
vak “Financieel management” dat onderdeel uitmaakt van de Master Public Management aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam bij de vakgroep Public Administration and Sociology.
Activiteiten
De planning omvat onder meer eigen onderzoek in lijn met leeropdracht en structuurprogramma.
Meerjarenagenda Leerstoelen CAOP
De Leerstoelen verbinden wetenschap met beleid en praktijk en werken vanuit een gezamenlijke
meerjarenagenda die in 2018 is geactualiseerd en loopt tot en met 2021: “Transformaties en
verschuivingen in het publiek domein. Consequenties voor kwaliteit van arbeid en
arbeidsverhoudingen”. Deze agenda vormt (mede) het kader voor activiteiten.
In de meerjarenagenda komen de algemene ontwikkelingstendensen in het publieke domein tot
uiting in drie centrale spanningsvelden op verschillende niveaus:
1.

Effectiviteit versus legitimiteit van overheidshandelen (de verhouding tussen overheid
en burger)
2. Zekerheid versus flexibiliteit in arbeidsverhoudingen en personeelsbeleid (de verhouding tussen werkgever en werknemer)
3. Decentralisatie versus integraliteit van bestuur (de verhouding tussen de verschillende
bestuurlijke niveaus)
De drie spanningsvelden komen op verschillende manieren terug in de activiteiten van en de
relaties tussen de vijf leerstoelen.

Activiteiten vanwege de platformfunctie van de Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector
(presentaties en lezingen)

Publications in peer-reviewed journals
Blank, Jos L.T., Niaounakis, T. K. (2019). Managing Size of Public Schools and School Boards : A
Multi-Level Cost Approach Applied to Dutch Primary Education.
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su11236662
Blank, J. L. T., Enserink, B., & van Heezik, A. A. (2019). Policy Reforms and Productivity Change in
the Dutch Drinking Water Industry: A Time Series Analysis 1980–2015. Sustainability, 11(12),
3463. https://doi.org/10.3390/su11123463
Books (in English)
Blank, J. L. T., & Valdmanis, V.G. (2019). Principles of productivity measurement: an elementary

introduction to quantitative research on the productivity, efficiency, effectiveness and quality of
the public sector ( third revised version). Delft: IPSE Studies.

Books, book chapters and reports (in Dutch)
Blank, J.L.T. & Van Heezik A.A.S. (2019). Productiviteit van de overheid. Een essay over de relatie
tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en netwerksectoren. Delft:
Stichting IPSE Studies.
Blank, J.L.T. & Van Heezik A.A.S. (2019). Productiviteit en allocatie op het terrein van veiligheid
en justitie , 1980-2016. Delft: IPSE Studies.
Blank, J. L. T., & Van Heezik, A. A. S. (2019). Vernieuwingen in het onderwijs. Zegen of vloek?
STAD. Delft: IPSE Studies.
Blank, J. L. T., & Van Heezik, A. A. S. (2019). Productiviteit en allocatie op het terrein van
veiligheid en justitie , 1980-2016. Delft: IPSE Studies.
Blank, J., & Niaounakis, T. K. (2019). Schaal en doelmatigheid van gemeenten. Delft: IPSE
Studies.
Blank, J. L. T., & Niaounakis, T. K. (2019). Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten
| Resultaten en technische rapportage. Delft: IPSE Studies.
Niaounakis, T.K., Blank, J.L.T. & Heezik van, A.A.S. (2018). Kosten van de lokale publieke

gezondheidszorg, een kwantitatief onderzoek naar de kostenstructuur van de publieke
gezondheidszorg in Nederlandse gemeenten tussen 2008 en 2016. IPSE Studies Research
Reeks. Delft: IPSE Studies.

Media contacts
Interviews:
30 november 2019

Het Parool, Zijn hogere salarissen de oplossing voor
personeelstekorten? (Bart van Zoelen).

2 november 2019

De Volkskrant, In het bestuur moet alles anders, opdat alles
hetzelfde blijft. (Zaterdag Opinie katern: p.23) (Martin
Sommer).

30 oktober 2019 BNR Nieuwsradio, De Ochtendspits, Productiviteitsgroei bij
overheid ‘teleurstellend’ (Bas van Werven).

