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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.

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.
Daarnaast heeft hij de begeleiding verzorg van promovenda Mw. A. di Piettro.

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 (mede) het kader voor activiteiten.

“Staat van de ambtelijke dienst (STAD)
Eind 2016 zijn de voorbereidingen voor de vierde editie van de “Staat van de ambtelijke
dienst” gestart. STAD is een coproductie van de leerstoelen ondersteund door
kenniscentrum CAOP. Ten behoeve van STAD wordt door de hoogleraren, aangevuld met
een groot aantal onafhankelijke deskundigen uit het (wetenschappelijke) netwerk een
observatie bij de voor leerstoelen relevante thema’s geschreven.

Activiteiten vanwege de platformfunctie van de Leerstoel Productiviteit in de Publieke
Sector
Openbare bijeenkomsten:
IPSE Studies/CAOP Seminar over “Regulering en productiviteitstrends in de zorg”. Juni 2016.
Den Haag.
IPSE Studies/CAOP Seminar over “Fusies en samenwerking in de publieke dienst”. Januari
2016. Den Haag.

Publicaties
Publications in peer-reviewed journals
Blank, J.L.T., & van Hulst, B.L. (2017). Balancing the health workforce: breaking down overall
technical change into factor technical change for labour: an empirical application to the
Dutch hospital industry. (accepted by Human Resources for Health).
Blank, J. L. T., van Hulst, B. L., & Valdmanis, V. G. (2016). Concentrating
Emergency Rooms: Penny-Wise and Pound-Foolish? An Empirical Research on Scale
Economies and Chain Economies in Emergency Rooms in Dutch Hospitals. Health
Economics. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1002/hec.3409

Books and reports (Dutch)
Blank, J.L.T., & Heezik van, A.A.S. 2016. Productiviteit van overheidsbeleid: deel II, De
Nederlandse zorg 1980-2013. Delft: Eburon.
Niaounakis, T.K., J.L.T. Blank, & W.Veeneman. 2016. Doelmatig aanbesteden: een empirisch
onderzoek naar de relatie tussen aanbestedingskenmerken en de kostendoelmatigheid van
concessies in het regionaal openbaar vervoer. IPSE Studies Research Reeks. Delft: IPSE
Studies.

Publications in Dutch journals
Blank, J.L.T. & T.K. Niaounakis. 2016. Nieuwe fusietoets scholen overbodig. In: Me Judice. 15
november 2016. http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nieuwe-fusietoets-scholenoverbodig.
Blank, J.L.T. & T.K. Niaounakis. 2016 Is big echt wel zo zo beautiful? Illusies over fusies.
Publiek Denken, 2016 (5): 38-41.
Hulst, B. L. van & Blank, J. L. T. 2016. Verstandig fuseren: Optimale schaal niet synoniem met
grotere schaal. TPC 14 (3): 10-14.

Presentations
IPSE Studies/CAOP Seminar over “Regulering en productiviteitstrends in de zorg”. Juni 2016.
Den Haag.
IPSE Studies/CAOP Seminar over “Fusies en samenwerking in de publieke dienst”. Januari
2016. Den Haag.

North Atlantic Productivity Workshop. Lecture “Two stage local linear estimation”. Juni
2016. Quebec.
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