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prestatiemanagement 

bij gemeenten

hot
topic

Ondanks de populariteit van prestatiemanagement bij gemeenten,
 lijkt de implementatie en uitbouw te stokken. Om hieraan 

een nieuwe impuls te geven is de Vrije Universiteit amsterdam 
het project Performance Measurement bij gemeenten gestart, 

om te helpen met het zetten van vervolgstappen. 
TEKST: TjERK BUddINg EN jaN HOPSTaKEN
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Fail, fail again, fail better
SaMUEL BEcKETT
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Van kritiek naar aDVies
Het thema prestatiemanagement is niet nieuw in 
gemeenteland. al sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw zijn gemeenten op zoek naar een goede manier 
om hun prestaties te meten, om zodoende de organi-
satie beter aan te sturen, te beheersen en een goede 
verantwoording af te leggen. Zij werden hierin geïn-
spireerd door internationale ontwikkelingen, zoals 
New Public Management en PPBS, maar ook door 
Nederlandse projecten, zoals BBI en de Wet dualisering 
gemeentebestuur. Uit evaluatiestudies naar deze 
projecten komt een weinig positief beeld naar voren: 
veranderingen zouden met name instrumenteel zijn 
geweest en de daadwerkelijke wijzigingen in sturing, 
beheersing en verantwoording bij gemeenten zouden 
beperkt zijn. Recente studies leveren echter een meer 
genuanceerd beeld op: het lijkt erop dat er daadwer-
kelijk verbeteringen zijn geweest in sturing, beheersing 
en verantwoording, maar deze verlopen stapsgewijs 
en hebben zich over de loop van een aantal decennia 
uitgespreid. Een te eenzijdige blik op wat er nog niet 
goed gaat lijkt geen recht te doen aan alle initiatieven 
die er binnen gemeenten zijn genomen. 

Het recent opgestarte project Performance Measure-
ment bij gemeenten is erop gericht om best practices 
en aanbevelingen op het vlak van prestatiemanage-
ment te inventariseren en te ontwikkelen, waarmee 
gemeenten verdere stappen kunnen zetten. Het 
project kan rekenen op een enthousiaste deelname: 
er zijn inmiddels ruim twintig grote en middelgrote 
gemeenten bij het project betrokken. dit aantal moet 
de komende tijd uitgroeien tot dertig. 

beleMMeringen en succesFactoren
Om gemeenten te helpen bij het nemen van volgende 
stappen, is eerst geïnventariseerd welke belemmeringen 
in de praktijk worden ervaren. de twee voornaamste 
struikelblokken die door gemeenten worden genoemd 
zijn definitie- en meetproblemen (zie figuur 1). dus hoe 
definieer je prestatie-indicatoren op een valide wijze en 
hoe maak je deze meetbaar? Een derde plaats wordt 
ingenomen door onvoldoende medewerking vanuit het 
middenmanagement: hoe krijg je andere lijnmanagers 
mee in de ontwikkeling van prestatiemanagement? 
Een verbazingwekkend lage plaats wordt ingenomen 
door een te lage prioritering vanuit de politiek. deze 
factor wordt door minder dan twintig procent van de 
gemeenten als belemmering aangeduid. Blijkbaar wordt 
deze factor niet van doorslaggevend belang gezien óf 
het zit wel goed met de steun vanuit de politiek. 

FIgUUR 1: BELEMMERINgEN PRESTaTIEMaNagEMENT

1 = definitieproblemen 55,7%
2 = Meetproblemen 29,6%
3 = Onvoldoende medewerking middenmanagement  29,4%
4 = Beperkingen informatiesysteem 19,8% 
5 = Te tijdrovend 19,8% 
6 = Te lage prioriteit ambtelijke top 19,7%
7 = Te lage prioriteit politiek 16,4%
8 = Onvoldoende training medewerkers 5,5%
9 = Onvoldoende middelen vernieuwing 3,2%
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Wat zijn nu succesfactoren voor de invoering van 
prestatiemanagement, wat draagt bij aan het succes 
daarvan? In presentaties die door verschillende 
gemeenten tijdens workshops werden verzorgd, kwam 
een aantal aspecten naar voren. Ten eerste bleek dat 
gemeenten weliswaar (bijna) allemaal worstelen met 
de meet- en definitieproblemen, maar dat ze daar op 
verschillende manieren mee omgaan. Een aantal succes-
volle gemeenten kenmerkte zich door een pragmati-
sche werkwijze: in plaats van te blijven steken op de 
prestatie-informatie die er nog niet is, hadden zij ervoor 
gekozen om te kijken wat er al wél is, bijvoorbeeld van 
beleidsafdelingen en afdelingen statistiek. deze gege-
vens kunnen een goed vertrekpunt c.q. basis zijn voor 
de voor prestatiemanagement benodigde informatie.

Een tweede factor ligt in het efficiënt inrichten van 
prestatiemanagementprocessen. Hiervan kwamen twee 
mooie voorbeelden naar voren. Een gemeente had 
ervoor gekozen om voor de ontwikkeling van prestatie-
indicatoren niet een geheel nieuw project op te starten, 
maar dit te laten oplopen met een bestaand project, 
gericht op meting van doelmatigheid bij gemeenten. 
Op die manier hadden de medewerkers binnen deze 
organisatie het gevoel dat er zo efficiënt mogelijk met 
hun tijd werd omgesprongen. Een andere gemeente 
had initiatieven genomen om de verantwoording beter 
te stroomlijnen. de periodieke schriftelijke verantwoor-
ding had hierbij deels plaatsgemaakt voor een monde-
linge variant. Ten slotte kwam uit de best practices de  
factor van de praktische bruikbaarheid naar voren: 
welke informatie is nu in de praktijk echt goed bruik-
baar om op te sturen en beslissingen op te nemen. dit is 
een cruciale factor voor adequaat prestatiemanagement.

nut en gebruik
Recent wetenschappelijk onderzoek1 laat zien dat 
het zin heeft om te werken aan goed prestatie-
management: gemeenten die sturen op de juiste  
indicatoren blijken efficiënter te opereren dan verge-
lijkbare gemeenten die dit niet doen. dit beeld wordt 
ondersteund door onderzoek uit het bedrijfsleven. 

Hiervoor is het wel nodig dat de prestatie-informatie 
daadwerkelijk wordt gebruikt, en niet alleen illus-
tratief cijfermateriaal is. Het project Performance 
Measurement bij gemeenten maakt duidelijk dat juist 
op dit vlak nog de nodige stappen moeten worden 
gezet: de meeste gemeenten kunnen weliswaar 
bevestigen dat prestatiemanagement wordt ingezet als 
ondersteuning voor het politieke debat, maar slechts 
één op de drie gebruikt het als instrument om mana-
gers voor prestaties verantwoordelijk te houden of als 
hulpmiddel bij het bepalen van budgetten (zie figuur 2). 

Meer Partijen betrekken
Uit het project komt naar voren dat prestatiemanage-
ment op warme belangstelling bij gemeenten kan 
rekenen en dat men graag van elkaar wil leren. Een 
goede voedingsbodem voor het zetten van nadere 
stappen op dit terrein. de uitdaging lijkt met name 
te zijn om andere managers en medewerkers mee te 
krijgen in de ontwikkeling van prestatiemanagement 
en aan te sluiten bij hun (informatie)behoeften. Om 
dit te bereiken moeten deze andere partijen nauw 
worden betrokken bij de ontwikkeling van prestatie-
management. Op die manier zijn gemeenten echt in 
staat gericht afspraken te maken over wat de gewenste 
prestaties zijn, te meten of die daadwerkelijk worden 
bereikt en hiervan te leren voor vervolgacties. 

in het project Performance Measurement bij gemeenten 

werkt de Vrije universiteit amsterdam samen met 

conQuaestor. Voor meer informatie over dit onderwerp 

mailt u naar: redactie@f.inc-magazine.nl.

Dr. G.T. Budding is hoofddocent Accounting aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam, Drs. J.W.M. Hopstaken is 
managing consultant bij ConQuaestor

   Percentage gemeenten (volledig) mee eens  waarvoor wordt prestatiemanagement gehanteerd binnen uw organisatie?

FIgUUR 2: gEBRUIK PRESTaTIEMaNagEMENT

  Het wordt gehanteerd als ondersteuning voor het politieke debat in de raad.     81,5%

    59,3%

    33,3%

    29,6%

  Het wordt gebruikt om de effectiviteit van het gemeentelijke beleid te beoordelen.

  Het wordt gebruikt om managers voor prestaties verantwoordelijk te houden.

  Het is een hulpmiddel voor het bepalen van budgetten.

1  Zie bijv. Budding, g.T.(2008), decentralization, Performance Evaluation 

and government Performance, amsterdam: VU University amsterdam. 


