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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.

Het vak
Het vakgebied van de Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector richt zich op de vraag op
welke wijze de 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.
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.

Oratie


De hoogleraar heeft zijn oratie gehouden op 4 september 2015. Titel van de oratie was
‘Illusies over fusies. Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse
publieke sector 1985 – 2012’.

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 contacten met verschillende
(universitaire) instellingen, zoals:







Kenniscentrum CAOP
Departementen, met name het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De andere leerstoelen die door het CAOP worden ondersteund
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 bij de vakgroep Public Administration and
Sociology.

Activiteiten
De planning omvat onder meer eigen onderzoek in lijn met leeropdracht en
structuurprogramma.
Meerjarenagenda Leerstoelen 2015-2018
Tweede helft 2014 is door de leerstoelen die door het CAOP worden ondersteund de nieuwe
meerjarenagenda ontwikkeld voor de periode 2015-2018, getiteld ‘Transformaties en
verschuivingen in het publiek domein – consequenties voor kwaliteit arbeid en
arbeidsverhoudingen’. Deze agenda vormt het kader voor de activiteiten in de komende
jaren.
‘Staat van de ambtelijke dienst (STAD)’
Eind 2014 zijn de voorbereidingen voor de derde editie van de ‘Staat van de ambtelijke
dienst’ gestart. STAD is verschenen op 10 december 2015, onder eindredactie van prof.
Uijlenbroek, hoogleraar Albeda Leerstoel. STAD is een coproductie van de leerstoelen
ondersteund door kenniscentrum CAOP.

Activiteiten vanwege de platformfunctie van de Leerstoel Productiviteit in de Publieke
Sector

Openbare bijeenkomst
Seminar ‘Productiviteit van overheidsbeleid; het Nederlandse onderwijs 1980-2012’, 25 Juni
2015.

Oratie
De hoogleraar heeft op 4 september 2015 zijn oratie gehouden. Titel van de oratie was
‘Illusies over fusies. Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse
publieke sector 1985 – 2012’.

Publicaties
Publications in peer-reviewed journals
Blank, J.L.T., & Valdmanis, V.G. (2015). Technology diffusion in hospitals: a log odds random
effects regression model. The International Journal of Health Planning and Management,
30(3), 246-259.
Book chapters (English)
Blank, J.L.T. 2015. Benchmarking and operational management: an application of frontier
analysis to Dutch secondary education. In K.D. Witte (Ed.), Contemporary Economic
Perspectives in Education;(pp. 77-88). Leuven: Leuven University Press.
Books and reports (Dutch)
Blank, J. (2015). Illusies over fusies. Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de
Nederlandse publieke sector Overheid en arbeid(Vol. 41). Den Haag: CAOP.
Blank, J.L.T., & Heezik van, A.A.S. (2015). Productiviteit van overheidsbeleid: deel I, het
Nederlandse onderwijs 1980-2012. Delft: Eburon.
Publications in Dutch journals
Blank, Jos, & Heezik van, Alex. 2015. “Onderwijsbeleid: niet altijd wijs”. Didactief 45 (7): 4445.
Niaounakis, T.K., & J.L.T. Blank. 2015. (2015). Gerichte gemeentelijke samenwerking beter
dan fuseren. TPC, augustus 2015, 4–8.
Hulst, B. L. van & Blank, J. L. T. 2015. Paracetamol voor Baumol. Tijdschrift voor Openbare
Financiën, 47 (1), 63-74.
Presentations
Inaugural speech “Illusies over fusies (Myths on mergers)”. September 2015. Erasmus
University Rotterdam.

Chair IPSE Studies seminar “Educational reforms and productivity trends in Education”. June
2015. The Hague.
European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis. Lecture “The scaling property
and the use of a system of equations approach: An application to Dutch secondary
education” at EWEPA XIV. June 2015. Helsinki.
Media Contacts
2 september 2015
Skipr (magazine Zorgsector); publicatie op de website.
“ziekenhuisfusies dienen geen doel”
7 september 2015
VNG Magazine, interview en publicatie op 11 september; Oratie Jos
Blank, Schaalvergroting in de publieke sector doorgeschoten
8 september 2015
AOB, telefonisch interview met Yvonne van den Meent en publicatie
op de website van hogeronderwijs.nu op 10 september 2015. “Even bellen met Prof. Jos
Blank: Het hoger onderwijs staat bol van de inefficiency”.
9 september 2015
Leeuwarder Courant, telefonisch interview met Jantien de Boer,
publicatie op 11 september, “Rechtbank, politie en scholen, de grens aan steeds groter is
bereikt”.
12 september 2015

Dagblad van het Noorden, “Rechtbank en politie te groot”

27 oktober 2015

H2O, “Worden drinkwaterbedrijven te groot?”

9 december 2015

interview BN De Stem, “Schaalgrootte ziekenhuizen” (Leo Lotterkamp)

11 januari 2016
interview voor het Medische Oncologie, tijdschrift voor de
Nederlandse vereniging voor Medische oncologie. ( interviewer Frank van Wijck)
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