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Prestatiemeting: tussen poli

tiel< en professie 
PROF. MR. DR. J .A. DE BRUI]N 

Wie geen vreemde is in bestuurlijk Nederland, weet dat 'prestatiemeting' het 

momenteel goed doet in het politieke debat. In belangrijke sectoren als de 

politie, de gezondheidszorg, het onderwijs en het gevangeniswezen zijn of 

worden systemen van prestatiemeting ingevoerd. Niet zelden wordt een kop

peling gemaakt tussen prestaties en financiering: budgetten zijn afhankelijk 

van geleverde prestaties. Prestatiemeting in de publieke sector kan een heilza

me werking hebben, maar kan ook leiden tot bureaucratisme en zogenaamde 

perverse effecten. Een recent voorbeeld is de fraude in het Hoger Beroepson

derwijs met de financiering op basis van het aantal afgestudeerde studenten. 

Dit soort negatieve effecten kunnen op de lange termijn de positieve effecten 

overvleugelen. De belangrijkste verklaring voor deze perverse effecten is dat 

prestatiemeting geen recht doet aan de aard van de publieke professie. 

Andere verklaringen zijn politiek van aard. De invoering van prestatiemeting 

lijkt vanuit een politiek perspectief bijzonder aantrekkelijk; manifesteren de 

negatieve effecten zich echter, dan is afbouw van een systeem van prestatieme

ting politiek niet aantrekkelijk. De Bruijn sluit zijn artikel af met een aantal 

aanbevelingen voor de politieke agenda en besluitvorming over prestatieme-

ting. 

De prestaties van een overheid zijn moeilijk meetbaar. Dit geldt met name voor 

de effecten die uiteindelijk worden beoogd (de outcome). We zullen nooit kunnen 

meten welke invloed het Nederlandse leger heeft op de nationale veiligheid, 

welke bijdrage meer agenten op straat leveren aan de veiligheid van een bepaal

de wijk of welke invloed een universiteit heeft op het functioneren van haar 

afstudeerders op de arbeidsmarkt. Er zijn eenvoudigweg te veel andere factoren 

van invloed op deze outcome. Bovendien kan de tijd tussen het leveren van de 

inspanning en het effect hiervan te lang zijn om zinvol onderzoek te kunnen 

doen. 
Wel voor meting lenen zich de 'tastbare' produkten (de output) van organisaties: 

het aantal vonnissen van de rechter, het aantal verbalen van de agent, het aantal 

behandelingen door de arts en het aantal afgestudeerden aan een HBO-instel

ling. Veel prestatiemeetsystemen kennen dan ook een sterke focus op output. Er 

worden produkten gedefinieerd, met organisaties worden productiedoelen afge

sproken, jaarlijks vindt een meting van de produktie plaats en wordt hierover 

gerapporteerd. Een dergelijke prestatie meting maakt transparant wat een orga-
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nisatie presteert en kan worden gebruikt om tot oordeelsvorming over deze pres

taties te komen of om een organisatie hierop (financieel) af te rekenen. 

De heilzame werldng van prestatie meting 

Een systeem van prestatiemeting heeft onmiskenbaar een aantal heilzame effec

ten. De essentie hiervan is dat het een prikkel is voor presteren. Wie een organi

satie op input financiert, beloont vooral intenties en het maken van plannen. Het 

is een prikkel om doelen zo ambitieus mogelijk te formuleren, ook al zijn er 

twijfels over de haalbaarheid ervan. Financiering op de verrichte activiteiten (de 

throughput) beloont een inspanning. Het is een prikkel om veel interne activitei

ten te verrichten, ook al leveren deze wellicht nauwelijks een bijdrage aan de 

prestaties van een organisatie. Outputsturing richt zich op de prestatie: niet de 

intentie (input) of de inspanning (throughput), maar het resultaat wordt be-loond. 

Ze geeft hiermee ook een prikkel voor rationalisatie: activiteiten die geen duide

lijke bijdrage leveren aan de resultaten van een organisatie, zijn verdacht. 

Empirisch onderzoek laat zien dat deze prikkel voor presteren haar werk doet', 

zeker wanneer een organisatie in de tijd hiervoor op intenties of inspanningen 

werd gestuurd. 

Bureaucratisme en de perverse effecten van prestatiemeting 

Prestatiemeting heeft echter ook een schadelijke uitwerking op de professionali

teit van de publieke dienstverlening. Uit het bestaande onderzoek' komen de vol

gende beelden naar voren. 

Afscherming van het systeem, dus bureaucratisme 

In de eerste plaats zijn professionals vaak in staat om de sturende werking van sys

temen van prestatiemeting sterk te beperken. Zij weten zich van het systeem af 

te schermen door het te voeden met cijfers, die voldoen aan de eisen die het sys

teem stelt, maar die geen of een negatieve maatschappelijke betekenis hebben. 

Dit wordt wel 'gaming the numbers' genoemdJ
, waardoor slechts prestaties-op

papier ontstaan. Een illustratie: uit cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) 

blijkt dat het aantal sepots sterk daalt, nadat op vermindering van de sepots 

door de minister een bonus is gezet. Daarmee lijkt de prestatiemeting een suc

ces, maar is het niet: in werkelijkheid schrapt een justitiemedewerker op het 

politiebureau al een groot aantal zaken; deze worden niet doorgeleid naar het 

Openbaar Ministerie en daardoor daalt het aantal sepots als vanzelf.4Van dit 

'gaming the numbers' zijn in vrijwel iedere sector talloze voorbeelden aan te tref

fen. Soms zijn ze vermakelijk, soms ook schadelijk: ze creëren een schijnwereld, 

die het zicht ontneemt op wat er werkelijk in een organisatie gebeurt. 
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Bovendien is er een soort 'line we dare not cross'. Te veel van dit soort activiteiten 

in een organisatie kan bij de professional het beeld doen postvatten dat bureau

cratische verplichtingen gaan heersen over professionele waarden. 

In aanvulling hierop blijkt dat organisaties allerlei bureaucratische voorzienin

gen treffen, om de systemen met de juiste informatie te voeden.
s 

Er worden bij

voorbeeld organisatiedelen opgetuigd, die de bureaucratische competentie heb

ben om activiteiten van een organisatie zoveel mogelijk 'auditable' te maken. 

Soms is dit een vrij onschuldige activiteit: een productdefinitie wordt opgerekt, 

een bestaande activiteit wordt op een bepaalde manier geherformuleerd, waar

door een organisatie haar produktie-op-papier kan verhogen. Wanneer aan de 

prestatie van een organisatie echter een financiële beloning is verbonden, zijn 

de prikkels voor dit soort gedrag uiteraard sterk en vaak ook minder onschuldig. 

De HBO-instelling die wordt beloond voor iedere afstudeerder, kent sterke prik

kels om studenten aan te trekken die, dankzij hun vooropleiding, slechts kort 

aan de school verblijven (maar wel als afstudeerder de school verlaten). Dit kan 

nog legitiem zijn, maar vervolgens kan er ook een prikkel zijn om het aantal 

afstudeerders te verhogen door - bijvoorbeeld - dubbele inschrijvingen te tolere

ren. De professional weet zich af te schermen van het systeem door produkten-op

papier te laten zien, die echter minder onschuldig zijn en rieken naar fraude. 

Aanpassen aan het systeem, dus pefilerse effecten 
Een tweede beeld is dat prestatiemeting juist wel van invloed is op het primaire 

proces. Ze levert echter niet alleen een prikkel voor presteren op, maar leidt ook 

tot een sterke verstoring van het primaire proces. De meest genoemde effecten 
'De professional 

weet zich af te 

schermen van het zijn de volgende. 
systeem door pro- _ Prestatie meting blokkeert innovaties. Ze kan een sterke prikkel zijn voor korte-

ducten-op-papier te termijn-denken, het denken in cash cows: welke produkten kunnen eenvoudig 

laten zien, die ech- en snel worden vervaardigd, opdat zoveel mogelijk geld kan worden gegene-

ter minder on- reerd? Voorbeeld: een wetenschapper die bestaande inzichten voortdurend re-

schuldig zijn en rie- produceert in artikelen, scoort beter dan een wetenschapper die investeert in 

l<en naar fraude.' nieuw en risicovol onderzoek en zo de kans loopt dat zijn produktie enige tijd 

achterloopt. 
_ Prestatiemeting blokkeert ambities. Ze prikkelt ertoe te calculeren hoe met zo 

weinig mogelijk inspanningen de gewenste prestaties geleverd kunnen worden 

('creaming', 'cherry picking'). Onderzoek laat zien dat scholen die worden be

loond voor prestaties, selecteren op input. Zij zijn in staat om potentiële leerlin

gen toelating te weigeren of passen met succes een strategie van 'counselling 

out' toe." Een organisatie die zo te werk gaat, levert in op haar ambities. 

_ Prestatiemeting verdrijft de professionele habitus. Prestatie-indicatoren meten 

kwantiteiten en zullen dus vooral aangrijpen bij meetbare en goed te definië-

11 

" '" '"' -
'" m 

.., 
" m 
~ 

'"' " '"' -
'" :;: 

'" ::; 
z 
C'l 

Z 
0 
M 

.., 

I 
c ., 
-
M I 
'" ", 

~ 

cr 
n 
'"' 0 

'" 



12 

'" te 
n 
...; 
o 

'" 

'Onderzoel{ laat 

zien dat organisa

ties die zich jaren

lang hebben inge

spannen om aan de 

eisen van prestatie

meting te voldoen, 

uiteindelijl{ slech

ter presteren.' 

ren aspecten van de prestatie. Andere aspecten zijn minder goed te kwantifice

ren. Denk aan het museum: naast bezoekersaantallen (goed meetbaar), zijn er 

de integriteit van de collectie. de waarde van de collectie voor wetenschappelijk 

onderzoek, de zorg voor het cultureel erfgoed van een gebied (moeilijk of niet 

meetbaar). Het gevolg hiervan laat zich raden: wanneer te sterk wordt gestuurd 

met prestatie meting, kan dit ten koste gaan van deze andere aspecten. Presta

tiemeting kan zo de professionele habitus verdrijven. Onderzoek van laquito 

laat zien dat organisaties die zich jarenlang hebben ingespannen om aan de 

eisen van prestatiemeting te voldoen, uiteindelijk slechter presteren, omdat de 

niet-definieerbare aspecten zijn verwaarloosd.7 

- Prestatiemeting verdrijft bestelverantwoordelijkheid. Met name binnen de pu

blieke sector geldt dat organisaties een systeem- ofbestelverantwoordelijkheid 

hebben. De professionele inzichten die deze organisaties ontwikkelen, dienen 

zij beschikbaar te stellen aan andere organisaties in de publieke sector. 

Prestatiemeting kan deze bestelverantwoordelijkheid verdrijven. Uit onderzoek 

van Fiske en Ladd blijkt dat scholen die op prestatie met elkaar concurreren, 

minder bereid zijn om hun 'best practices' met elkaar te delen. De prestatieme

ting heeft een negatieve invloed op de relaties die scholen met elkaar onder

houden.' 

In veel organisaties zijn beide beelden aan te treffen: prestatiemeting als een 

betekenisloze. bureaucratische operatie en prestatiemeting als een systeem dat 

de professionaliteit van de dienstverlening aantast. Linksom (de professional 

schermt zich afvan het systeem) of rechtsom (de professional conformeert zich 

aan het systeem): in beide situaties zijn er negatieve effecten. 

Prestatiemeting is armoedig, unfair en statisch 

De belangrijkste verklaring voor deze perverse effecten is dat prestatiemeting 

geen recht doet aan de aard van de publieke professie. In de eerste plaats geldt 

dat publieke prestaties altijd meervoudig zijn. Er moet recht worden gedaan aan 

meerdere, soms strijdige waarden. De school moet er voor zorgen dat leerlingen 

goed presteren, maar ook een goed pedagogisch klimaat kennen. De rechtbank 

moet zo snel mogelijk en zo veel mogelijk vonnissen wijzen, maar deze moeten 

ook goed afgewogen zijn. Prestatiemeting haakt meestal aan bij een van deze 

waarden en biedt hierdoor een vertekend beeld van de prestatie. Prestatiemeting 

is vanuit het perspectief van de professional een armoedige vorm van oordeelsvor

ming. 

In de tweede plaats komen veel prestaties in de publieke sector tot stand in 

interactie met derden. De politieagent die waakt over de veiligheid van een wijk, 

is voor zijn prestaties sterk afhankelijk van de inspanningen van derden, zoals 
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'Prestatie meting is 

in de ogen van de 

professional ar

moedig, unfair en 

statisch'_ 

de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente, ouders van allochtone jonge

ren, de ondernemersvereniging. Deze derden zijn de co-producent van de politie

agent. Wordt de agent desondanks afgerekend op de prestatie, dan zal hij dit als 

oneerlijk ervaren. 
In de derde plaats: prestatiemeting leidt tot een sterke focus op de output van 

een organisatie. Publieke professionals kunnen worden geconfronteerd met een 

enorme dynamiek. Een universiteit krijgt momenteel een ander type student 

binnen dan tien jaar geleden: een andere leerstijl. andere toekomstperspectie

ven, mede door Internet een andere opvatting over de betekenis van kennis, 

meer Engelstalige studenten, meer variëteit in de vooropleiding van studenten, 

etcetera. Dit nieuwe type student vergt allerlei innovaties in het onderwijs. In 

een professionele sector doet zich hierdoor veel dynamiek voor. Prestatiemeting 

doet aan deze dynamiek nauwelijks recht omdat ze een sterke focus kent op de 

het tellen van kwantificeerbare prestaties van een organisatie (hier: het aantal 

diploma's). Een majeure prestatie van een sector (aanpassing aan het nieuwe 

type instroom), kan in een systeem van prestatiemeting onzichtbaar blijven 

omdat te allen tijde slechts één indicator relevant is: het aantal diploma's. 

Prestatiemeting is statisch. 

Is prestatiemeting in de waarneming van de professional armoedig, unfair en sta

tisch, dan zal hij zich ook gelegitimeerd achten om zijn toevlucht te zoeken tot 

bureaucratisme en zich zo afschermen tegen prestatiemeting. Lukt hem dit niet, 

dan rest hem niets anders dan zich te conformeren aan het systeem en zullen de 

perverse effecten zich manifesteren. 

De Wet van de Afnemende Effectiviteit 

Hoe ernstig is het beeld van bureaucratisme en perverse effecten? Zijn het mar

ginale verschijnselen of hebben ze veel invloed op de effectiviteit van prestatie

meting? Hier doet zich een opmerkelijk mechanisme voor: hoe sterker er wordt 

gestuurd met prestatiemeting, des te minder effectief zal prestatiemeting zijn." 

De verklaring hiervoor is eenvoudig. Naarmate er sterker wordt gestuurd op pres

taties (het budget is sterk afl1ankelijk van de prestatie: prestatiemeting wordt 

voor benchmarking gebruikt), nemen de prikkels voor de professional om het sys-

teem te perverteren toe. 
_ De professional zal zijn inspanningen om zich af te schermen van het systeem 

van prestatiemeting intensiveren. De legitimatie hiervoor is voorhanden: hij 

wordt immers aangestuurd door een armoedig, unfair en statisch systeem. Het 

gevolg: bureaucratisme in de vorm van 'gaming the numbers' en het organise

ren van de papieren 'auditability'. 
_ Een alternatief is dat de professional zich juist conformeert aan het systeem 
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prestatie meting 

l<an in het profes

sionele domein per

verterend werl<en, 

maar desondanks 

in het politiel<e 

domein zeer aan-

trel<kelijl< zijn'_ 

van prestatiemeting. Het gevolg is dat perverse effecten zullen optreden: geen 

innovatie, geen ambitie, geen professionele habitus en geen bestelverantwoor

delijkheid. 

Dit wordt de Wet van de Afnemende Effectiviteit genoemd: sturing is tijdelijk 

effectief en verliest haar effectiviteit omdat de te sturen actoren (hier: publieke 

professionals) zich aan de werking ervan weten te onttrekken. IU Hoe meer sturings

pretenties de politiek heeft, des te sterker zal deze Wet haar werking doen gel

den. 

Hier moet aan worden toegevoegd dat de primaire processen van veel publieke 

organisaties zich kenmerken door veel interactie met de burger, die het een over

heidsorganisatie vaak lastig maakt (denk aan de politie, het onderwijs, de recht

spraak). De primaire processen zijn bovendien vaak technologie-arm en kennen 

om die reden veel minder mogelijkheden voor continuërende productieverho

ging dan technologie-intensieve processen, waarin een actief opererende burger 

ontbreekt. Dit versterkt de werking van de Wet van de Afnemende Effectiviteit: 

na verloop van tijd is er een soort natuurlijke grens aan verdere productieverho

ging en rest de professional niets anders dan een strategie van afschermen ofvan 

conformeren, beide dus met negatieve gevolgen. 

De conclusie is dat wanneer een systeem veel sturingspretenties heeft, de Wet 

van de Afnemende Effectiviteit zijn werk zal doen. De kans is groot dat, na ver

loop van tijd, de negatieve effecten gaan domineren. Het onderzoek naar presta

tiemeting bevestigt dit beeld: prestatiemeting is op enig moment uitgewerkt; de 

negatieve effecten gaan domineren. 

Politiek en professie 

Bureaucratisme en perverse effecten zijn verklaarbaar, maar wat verklaart dat 

prestatiemeting desondanks wordt ingezet? Er is meer dan één antwoord op 

deze vraag mogelijk; in dit artikel hanteer ik het politieke perspectief op presta

tiemeting en zie dan drie verklaringen: 

- Een systeem van prestatiemeting biedt de politieke besluitvormers aanvankelijk 

een aantrekkelijke propositie. 

- Vervolgens treedt door het politieke gebruik van prestatiemeting de Wet van de 

Afnemende Effectiviteit in werking: prestatiemeting verliest haar heilzame wer

king; de negatieve effecten gaan domineren. 

- Hierna zijn er nog weinig politieke prikkels voor afbouw van systemen van 

prestatiemeting. Een dergelijke afbouw is voor de politiek niet aantrekkelijk 

(een politieke 'dissatisfier'). 

·.1111 
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Eerst: prestatiemeting biedt een aantrekkelijke propositie 
Een systeem van prestatiemeting kan in het professionele domein perverterend 

werken, maar desondanks in het politieke domein zeer aantrekkelijk zijn. 

Dit is in de eerste plaats het geval omdat door prestatiemeting recht kan worden 

gedaan aan de politieke noodzaak tot het afleggen van rekenschap en verant

woording. Naarmate de uitvoering van publieke taken een meer complexe aange

legenheid is, is het noodzakelijk uitvoerders meer autonomie te gunnen. De 

opkomst van allerlei vormen van uitvoering-op-afstand is hiervan een logisch ge

volg. Autonomie gaat echter hand in hand met verantwoording, dus vergt auto

nomie ook systemen die een dergelijke verantwoording mede vorm kunnen ge

ven. De professionals dienen zich te verantwoorden: aan een toezichthouder, aan 

de politieke principaal, aan de cliënt. De minister, onder wiens verantwoordelijk

heid de professional werkt, dient zich te verantwoorden: aan het parlement, een 

rekenkamer, in de ministerraad. 
Nu is zinvolle verantwoording over de vele uitvoeringsprocessen in de publieke 

sector, gegeven de omvang, complexiteit en variëteit van deze processen, bijna 

onmogelijk. Ze zou tot een gigantische informatie-overload leiden en vereist dus 

dat de informatie over de uitvoering sterk wordt geaggregeerd. Prestatiemeting 

is een aantrekkelijke optie: 

_ De complexe uitvoering wordt tot een aantal prestaties gereduceerd (aantallen 

vonnissen, behandelingen, afstudeerders). 
_ Deze bieden weliswaar geen volledig beeld van de professionele prestatie (ieder

een begrijpt dat prestatiemeting een beperkt beeld geeft), maar bieden wel een 

eerste beeld van de wijze waarop de uitvoering is verlopen. 

_ De informatie is gekwantificeerd en geobjectiveerd, hetgeen vaak betekent dat 

ze krachtig en goed communiceerbaar is. 

_ De informatie kan, dankzij de planning en controlcyclus, ieder jaar op hetzelf-

de moment worden aangeleverd. 

Prestatiemeting is zo een elegante manier om (politieke) verantwoordingsproces

sen mede vorm te geven. Ze biedt uiteraard geen volledige informatie - dat is 

onmogelijk - maar veelal wel voldoende bevredigende informatie. 

In de tweede plaats: prestatiemeting voedt de gedachte van stuurbaarheid en is 

hierdoor erg verleidelijk. De beloften waarmee systemen van prestatie meting 

worden omgeven, zijn vaak groot. Prestatiemeting biedt inzicht in prestaties en 

is een prikkel voor presteren. Ze biedt zo een instrumentarium om prestaties 

voortdurend te kunnen volgen en te kunnen aansturen. Prestatiemeting biedt de 

mogelijkheid tot vergelijking (benchmarking) in de tijd of tussen organisaties. Ze 

biedt de mogelijkheid om professionals af te rekenen op prestatie. 
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'Hoe harder de kop

peling tussen pres

taties en beloning, 

des te sterker zijn 

de prikkels voor 

pervers gedrag'. 

In een politieke context zijn de beloften van prestatiemeting aantrekkelijk 

omdat ze passen bij de waarde van het primaat van de politiek. Prestatiemeting 

biedt een instrumentarium dat een bijdrage kan leveren aan versterking van het 

primaat van de politiek. Veel handboeken voeden dit idee van stuurbaarheid: 

"Performance management sends employees unmistakeble signals about which results mat

ter; and it rewards them wh en they produce those results" .'1 De introductie van presta

tiemeting wordt ook vaak met dergelijke taal omgeven: afrekenen, presteren, 

transparantie, 'value for money', of 'de dingen goed doen en de goede dingen 

doen'. 

Dan: de levenscyclus van prestatiemeting en de Wet van de Afnemende Effectiviteit 

Is een systeem van prestatiemeting eenmaal ingevoerd (terzijde: Osborne en 

Plastrick schatten de doorlooptijd van invoering op 4 jaar!"), dan zijn er - op 

hoofdlijnen - twee patronen in de verdere levenscyclus van de prestatiemeting. 

Ontkoppeling prestatiemeting - politieke besluitvorming. 

Een eerste patroon is dat er een ontkoppeling plaatsvindt tussen prestatiemeting 

en politieke besluitvorming." In de praktijk lijkt prestatiemeting veel minder te 

worden gebruikt dan gedacht. 

Prestatiemeting gaat over geleverde prestaties, politieke besluitvorming gaat 

veelal over toekomstige prioriteiten. De vaststelling van deze politieke prioritei

ten wordt bepaald door de waarden en opvattingen van een meerderheid van 

partijen. Ontkoppeling betekent dat deze partijen zich bij de prioritering niet of 

nauwelijks laten leiden door de geleverde prestaties. Enerzijds is dit volstrekt le

gitiem: het primaat van de politiek impliceert dat de politiek richting geeft en 

daarbij niet gebonden is aan eerdere prestaties van de bureaucratie. Anderzijds 

kan hierdoor een beeld ontstaan bij de professionals in publieke dienst dat presta

ties niet worden beloond. Een professional presteert, rapporteert hierover, maar 

weet dat bij het vaststellen van de (budgettaire) gevolgen hiervan, de politieke 

rationaliteit kan domineren. Het alloceren van geld is het resultaat van een poli

tieke onderhandeling, niet van het belonen van geleverde prestaties. 

Ontkoppeling leidt zo tot sterke relativering van de betekenis van prestatieme

ting, zowel bij de politicus als bij de professional. Hoe minder relevant, des te ster

ker de legitimatie voor professionals om prestatiemeting te doen bureaucratise

ren: speel het 'gaming the numbers' en zorg voor papieren auditability. De geprodu

ceerde cijfers spelen nauwelijks een rol bij de politieke besluitvorming en die

nen er in de beeldvorming slechts toe om de beheerders van een systeem (stafaf

delingen als financiën, planning en control), te bedienen. Het zou me niet verba

zen als de door het kabinet ingezette operatie Van Beleidsverantwoording tot 

Beleidsverantwoording (VBTB) die gang in de komende jaren maakt. De derde 

woensdag in mei verliest de belangstelling van de Tweede Kamer, vervolgens 
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'De bestuurder die 

sterk stuurt door 

prestatiemeting, 

wordt op enig 

moment de gevan

gene van zijn eigen 

systeem'. 

geloven de vakdepartementen het ook wel en verwordt VETB van 'taal' voor de 

Tweede Kamer tot 'toy' voor de ambtenaren van Financiën. Prestatiemeting is zo 

onderworpen aan de Wet van de Afnemende Effectiviteit. Professionals leren de 

sturende werking van prestatiemeting te ontwijken en krijgen hiervoor overi-

gens alle ruimte. 

Koppeling prestatiemeting - politieke besluitvorming. 

Een tweede patroon is dat er juist een sterke koppeling is tussen prestatiemeting 

en politieke besluitvorming. Politieke besluitvorming wordt bijvoorbeeld afhan

kelijk gemaakt van geleverde prestaties: sectoren worden afgerekend op presta

ties; het budget in jaar x is mede afhankelijk van de geleverde prestatie in jaar x

l. Prestatiecijfers worden onderling vergeleken ('benchmarking') en de uitkomst 

daarvan beïnvloedt politieke besluitvorming; gegeven de slechte prestatie in ver

gelijking met anderen, wordt een budget gereduceerd. 

Ook hier doet de Wet van de Afnemende Effectiviteit zijn werk. Hoe harder de 

koppeling tussen prestatie en beloning, des te sterker zijn de prikkels voor per

vers gedrag. Hoe meer functies prestatiemeting moet vervullen (monitoring, ver

antwoording, financiering, benchmarking), des te groter de kans dat het systeem 

perverteert. In de managementliteratuur is een belangrijke vuistregel voor pres

tatiemeting dan ook dat ze gematigd moet worden gebruikt: geen directe koppe

ling tussen presteren en belonen; geen opeenstapeling van functies. 

Hier kan aan worden toegevoegd dat de baten van prestatiemeting (verantwoor

ding en sturing) in het politieke domein liggen, maar dat de kosten van presta

tiemeting (bureaucratisme en pervertering) in eerste instantie in het domein van 

de professie liggen. Een dergelijke kosten/baten-verdeling is niet bevorderlijk 

voor een kritische reflectie op of terughoudend gebruik van prestatiemeting. Pas 

wanneer deze kosten zich duidelijk manifesteren (bureaucratische handigheid 

verwordt tot fraude; schadelijke publieke dienstverlening kan worden herleid tot 

de perverterende werking van prestatiemeting) worden de kosten in het politie

ke domein zichtbaar en ontstaan er prikkels om hier iets aan te doen. 

Tenslotte: lcritische reflectie op prestatiemeting 

is onaantrel<kelijl< voor politiel< 

Kenmerkend voor zowel de koppeling als de ontkoppeling is dat het negatieve 

effecten oproept: bureaucratisme en perverse effecten, die beide schadelijk zijn 

voor de professionaliteit van de dienstverlening. Worden deze effecten eenmaal 

manifest, dan is het beperken van de werking van prestatiemeting een politieke 

'dissatisfier' . 
Is een systeem zo sterk ontkoppeld, dat het zijn betekenis heeft verloren, dan is 

aan de ontmanteling nauwelijks politieke eer te behalen. Gegeven de genoemde 
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kostenjbatenverdeling is het aantrekkelijk het systeem te handhaven. De kosten 

van het handhaven van het systeem liggen buiten het politieke domein. Indien 

nodig, kan het systeem worden gereactiveerd: mocht er plotseling politieke 

attentie zqn voor een onderwerp, dan is er een systeem van verantwoording en 

sturing beschikbaar. 

Kent een systeem een sterke koppeling tussen presteren en belonen, zodat de 

Wet van de Afi1emende Effectiviteit zijn werk doet, dat kan het desondanks poli· 

tiek weinig aantrekkelijk zijn om voor afschaffing te pleiten. Wie pleit voor af

bouw laadt de verdenking op zich geen politieke ambities of daadkracht te heb

ben. De systemen beschermen immers waarden als verantwoording en sturing. 

Belangrijker: de bestuurder die sterk stuurt door prestatiemeting, wordt op enig 

moment de gevangene van zijn eigen systeem. 

Wanneer omwille van waarden als verantwoording en sturing aan prestatieme

ting een groot aantal functies en sturingspretenties wordt toegekend (monitoring, 

verantwoording, financiering, benchmarking), is er geen sprake meer van een ins

tfllment, dat naar believen kan worden ingezet en afgeschaft. De kernwaarden 

van de professie (geld en dus voortbestaan; benchmarking en dus professionele 

waardering) zijn in het geding. Het systeem nestelt zich en professionals gaan zich 

er zo naar gedragen, dat deze kernwaarden zo veel mogelijk zijn veiliggesteld. 

De interactiepatronen tussen politiek en professional worden voor een belangrijk 

deel door de prestatiemeting bepaald. Bovendien, hoe meer functies, des te meer 

andere spelers die het systeem op enigerlei wijze gebruiken en dus ondersteu· 

nen: de inspectie, de toezichthouder, de externe reviewer, het burgerforum. 

Kortom, systemen van prestatiemeting kunnen hierdoor institutionaliseren. 

Wijziging van een systeem dat diep ingrijpt in professionele processen, is per 

definitie een diep ingrijpende wijziging. Afbouw of afschaffing van een systeem 

van prestatie meting staat hierdoor bijna gelijk aan een stelselwijziging. 

Een dergelijke stelselwijziging is al snel onaantrekkelijk: de kosten en risico's 

van een stelselwijziging zijn per definitie hoog, terwijl de politieke baten moei

lijk over het voetlicht zijn te brengen. Bq de introductie van prestatiemeting is 

er krachtige taal mogelijk - afrekenen, presteren, transparantie - die appelleert 

aan belangrijke politieke waarden. Voor de afbouw van deze systemen ontbreekt 

het vooralsnog aan een dergelijke taal. 

De elefantiasis van prestatiemeting en politieke besluitvorming 

Aan veel beschouwingen over prestatiemeting ligt een zeer optimistisch beeld 

van de stuurbaarheid van publieke, professionele dienstverlening ten grondslag. 

Dit beeld doet denken aan het maakbaarheidsgeloofvan de jaren zestig en 

zeventig, dat de legitimatie was voor allerlei systemen van sturing. Uiteindelijk 

leidden die tot wat Kortmann ooit 'Elefantiasis' noemde: een accumulatie van 
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beleid. dat resulteerde in een wanstaltig bureaucratisme. 14 Wellicht wordt het 

tijd om te erkennen dat niet alleen een samenleving beperkt maakbaar is. maar 

dat dat ook geldt voor de professionele overheidsorganisatie. die nauw met de 

samenleving is vervlochten. Ontkenning hiervan - bijvoorbeeld in de vorm van 

overdreven verwachtingen van prestatiemeting - levert eigentijdse elefantiasis op. 

Wat betekent dit voor het politieke debat over prestatiemeting? Het is belangrijk 

dat er in het politieke debat een (her)erkenning en (her)waardering van de 

publieke professie komt. Prestatie meting maakt van de publieke professionals die 

actief zijn in het primaire proces (artsen. docenten. rechters, politieagenten) te 

veel een 'te sturen object'. Zeker voor sectoren die al langere tijd met prestatie

meting worden geconfronteerd, zou moeten gelden dat er een zeker eerherstel 

voor de publieke professie komt. De arts, docent, rechter en politieagent als een 

gewaardeerde professional, die ruimte en vertrouwen krijgt om zijn professie uit 

te oefenen. De erkenning dat managerial systemen als prestatiemeting soms niet 

de oplossing, maar het probleem zijn en dat professionals te veel door deze syste

men worden ingesnoerd. Wanneer zich een dergelijke politieke taal ontwikkelt 

en er ruimte is voor dergelijke waarden, is er een kans dat beperking van 

managerial systemen niet langer politiek zo onaantrekkelijk is. 

In de tweede plaats: erken de negatieve effecten die prestatiemeting kan hebben 

en tref hiervoor voorzieningen. Toen in de jaren tachtig het idee postvatte dat 

maakbaarheidsgeloof tot elefantiasis leidde, zijn er allerlei relatief eenvoudige 

instrumenten voor politieke besluitvorming ontwikkeld, die beleidsaccumulatie 

moesten voorkomen. Deze instrumenten waren een goede start voor de strijd 

tegen de elefantiasis en kunnen ook nu zinvol zijn. Voorbeelden: 

_ De ex ante-uitvoeringstoets: politieke besluitvorming over de introductie van 

prestatie meting vindt slechts plaats wanneer er ex ante een inventarisatie 

wordt gemaakt van potentiële bureaucratiekosten en perverse effecten. Er moet 

niet alleen een beeld zijn van de schone beloften die een systeem in zich heeft, 

maar ook van de risico's. 
_ Sun-set-bepalingen: de introductie van prestatiemeting wordt altijd aan een ter-

mijn gebonden. Na afloop van deze termijn vindt evaluatie plaats en is er een 

go /no go voor voortzetting van het systeem. 
_ Regelvrije ruimte. De introductie van prestatiemeting gaat altijd gepaard met 

een aantal experimenten, waarin professionals hun werk doen, zonder een sys

teem van prestatiemeting. De gedachte is dat hierdoor inzicht kan worden ver

kregen in de werking van de systemen: presteren professionals zonder presta

tiemeetsysteem slechter dan professionals die wel aan prestatiemeting zijn on-

derworpen? 
_ Zero sum-systemen. Prestatiemeetsystemen hebben de natuurlijke neiging om 

uit te dijen ('mushrooming'): er worden steeds meer productdefinities en cijfers 
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aan het systeem toegevoegd. Minstens zo belangrijk: de erkenning dat prestatie

meting een beperkt beeld oplevert, wordt vertaald in de introductie van nog 

meer meetinstrumenten: cliëntenonderzoek, 'balanced score cards', 'externe 

reviews'. 'Zero sum' houdt in dat iedere uitbreiding van prestatiemeting, tot re

ductie elders moet leiden. Operationeel is dit soms lastig te vertalen, maar als 

een soort 'memorandum of understanding' tussen politiek en professie kan het 

zijn werk doen. 

Andere instrumenten zouden te noemen zijn. Deze en dergelijke instrumenten 

zullen alleen effectief zijn, wanneer ze zijn ingebed in een politieke cultuur 

waarin de publieke professie wordt gewaardeerd. Onlangs wees Arnold Jonk op 

het voor professionals choquerende karakter van de uitspraak dat het ontbreken 

van prestatiemeting betekent dat het dokters en ziekenhuizen ontbreekt aan de 

benodigde prikkels om goede prestaties te leveren. JS Er zou al veel gewonnen zijn 

als hiernaast wordt erkend dat prestatiemeting uiteindelijk ook schadelijk is 

voor het leveren van goede prestaties. 

Profmr.dr. JA. de Bruijn is hoogleraar Organisatie & Management, Faculteit Techniek, 

Bestuur & Management aan de Technische Universiteit Delft 
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