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Prestatiegegevens 

moeten ook iets 

zeggen over 

resultaten 

overheidsbeleid

Dat prestatiegegevens nuttig zijn bij sturing en
monitoring is zo langzamerhand een open deur. 
Maar, hoe kom je nu aan de juiste prestatiegegevens.
Hulpmiddelen zoals het INK-managementmodel en de
balanced scorecard van Kaplan en Norton geven
slechts de gebieden aan waarbinnen prestatiegegevens
voor sturing kunnen worden geformuleerd. In het kader
van overheidsbeleid heb je echter niet alleen met
prestatiegegevens voor sturing te maken. Het beleid
dient ook te worden gemonitord.

SJOUKJE FABER, PETER BIJKERK EN MACS ROSIELLE

Monit or ing van overheidsbeleid

Hebben we de juiste
prestaties wel te
pakken?
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De overheid is niet altijd in staat om beoogde maatschappelijke
effecten direct te beïnvloeden. Ook het monitoren gebeurt met
prestatiegegevens. Maar, hoe komt men nu aan deze prestatiege-
gevens? Met name sinds de introductie van VBTB is dit een cen-
trale vraag geworden. Gelet op de eisen die via de zogenoemde
Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid
van het ministerie van Financiën (1 januari 2002) aan prestatie-
gegevens worden gesteld (validiteit, betrouwbaarheid en bruik-
baarheid), is het formuleren van prestatiegegevens geen gemak-
kelijke klus.
Prestatiegegevens moeten iets zeggen over de resultaten van
overheidsbeleid. Aangezien overheidsbeleid een grote maat-
schappelijke invloed heeft, moet er draagvlak zijn voor zowel
het beleid als voor de wijze waarop het beleid wordt gemeten.
Dit impliceert dat ook voor de gekozen prestatiegegevens een
zeker mate van draagvlak aanwezig moet zijn. Het formuleren
van prestatiegegevens kan daardoor niet in splendid isolation
plaatsvinden. 

Prestatiegegevens moeten
valide, betrouwbaar en
bruikbaar zijn

Dit is de voornaamste reden om te kiezen voor een proces-
matige aanpak om te komen tot prestatiegegevens.
Het opstellen van prestatiegegevens is geen exacte wetenschap.
De keuze voor een bepaald type prestatiegegeven hangt af van
het te bereiken doel, maar ook van de allerhande intermediaire
effecten die van invloed zijn op de doelbereiking. Niet in het
minst is het draagvlak voor een prestatiegegeven van groot
belang. Daarom is de keuze voor een bepaald prestatiegegeven
een (per definitie) subjectieve keuze, of toch een keuze die in
consensus wordt gemaakt. Het is daardoor vooraf ook vrijwel
niet aan te geven of een prestatiegegeven voldoende objectief is.

Stappenplan
Om toch enige zekerheid te geven rondom het opstellen van
prestatiegegevens, hebben wij een aanpak gekozen die uit twee
delen bestaat. 
Deel 1 bestaat uit een stappenplan met als resultaat geformu-
leerde prestatiegegevens voor sturing en monitoring van beleid.
Dit stappenplan borgt zowel de validiteit (zegt het prestatiegege-
ven iets over de doelstelling?) als de betrouwbaarheid (is de
onderliggende bron van voldoende kwaliteit?) van de prestatie-
gegevens. De nadruk ligt echter bij het aspect validiteit.
Deel 2 bevat een toets van de prestatiegegevens aan een aantal
criteria waarmee wordt geborgd dat het gevonden prestatiegege-
ven met enige zekerheid een betrouwbaar en valide prestatiege-
geven is. De nadruk bij deze toetsing ligt bij het aspect betrouw-
baarheid. 
Om deze prestatiegegevens op te stellen, is een handreiking ont-
wikkeld. De handreiking biedt beleidsmedewerkers en mede-
werkers van de controllersorganisatie een handvat om betrouw-
bare en valide prestatiegegevens te formuleren en ex-post te
toetsen. Deze handreiking is totstandgekomen in een nauwe
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samenwerking tussen de beleidsdirecties en de directie Bedrijfs-
voering & Control van het Directoraat-Generaal Personen-
vervoer, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en CMG Public Sector.

Opstellen van prestatie-
gegevens is geen exacte
wetenschap

Dit artikel gaat in het op het eerste deel van de handreiking: het
stappenplan. Als uitgangspunten worden de volgende punten
gehanteerd:
• het beleid is opgesteld;
• de doelstellingen zijn geformuleerd en in een doelenboom

gevisualiseerd;
• startpunt zijn de 3W-vragen uit VBTB;
• het stappenplan is van toepassing op de beleidsvoorbereiding.

Het stappenplan bevat de activiteit om te komen tot prestatiege-
gevens. In figuur 1 is het stappenplan schematisch weergegeven. 

Figuur 1: Stappenplan

A
an

le
id

in
g

Identicifeer de
belanghebbenden

Kies zowel
kwalitatieve als
kwantitatieve

indicatoren

Weet wat je meet

Zorg voor 
draagvlak en

zeggingskracht

I OPSTARTEN

II FORMULEREN

PRESTATIEGEGEVENS

III BEPALEN

TOEPASBAARHEID

IV IMPLEMENTATIE

V GEBRUIK

WERKGROEP MET

INZICHT IN HET BELEID

CONCEPT OVERZICHT

PRESTATIEGEGEVENS

DEFINIEER OVERZICHT

PRESTATIEGEGEVENS

INGERICHT

MEETSYSTEEM

INGEVULDE

PRESTATIEGEGEVENS



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

41

n
r

 1
0

  o
k

to
b

e
r

 2
0

0
3

Het stappenplan bestaat uit vijf stappen. Door het uitvoeren
van de eerste vier stappen wordt het proces van het opstellen
van prestatiegegevens doorlopen. De vijfde stap heeft betrek-
king op het feitelijk gebruik van het prestatiegegeven.
Het stappenplan gaat ervan uit dat de prestatiegegevens in
werkverband met zowel in- als externe betrokkenen bij het
betreffende beleid worden geformuleerd. In de eerste stap wordt
daartoe een werkgroep ingericht.
Stap twee (het formuleren van prestatiegegevens) is het hart van
het stappenplan. Dit artikel gaat verder in op deze stap en zal
de overige stappen buiten beschouwing laten.
Het formuleren van prestatiegegevens wordt uitgevoerd in een
aantal stappen. Gestart wordt met het analyseren van het beleid.
Bij de analyse worden de te onderscheiden factoren van het
beleid gedefinieerd. Aan de hand van deze analyse worden zoge-
noemde hypotheselijnen opgesteld. (zie De weerbarstige praktijk
in een model, Jan van Donkelaar en Ronald van Meggelen,
Publiek Management; augustus 2002).
Een hypotheselijn is een koppeling tussen een beleidsdoelstelling
en een actie. Hiermee vormt een hypotheselijn een causaal model
van de relaties tussen doelen, tussendoelen of intermediaire doe-
len en acties. Een hypotheselijn is weergegeven in figuur 2.

Een hypotheselijn is gebaseerd op een veronderstelling over oor-
zaak-gevolg-relaties. Het verdient daarom aanbeveling om deze
hypotheselijnen door een aantal actoren op te laten stellen

(denk hierbij bijvoorbeeld aan zowel beleidsambtenaren als aan
belanghebbenden). Het resultaat van deze exercitie zal een aan-
tal concurrerende hypotheselijnen zijn. Om de zuiverheid en de
overzichtelijkheid te bewaren, bedoelen we duidelijk niet een
doelenboom te definiëren, maar duidelijke verschillende lijnen.
De hypotheselijnen geven inzicht in de factoren waarop een
departement direct invloed kan uitoefenen en de factoren die
niet direct door het departement beïnvloedbaar zijn. Op de eer-
ste categorie factoren kan worden gestuurd, de tweede categorie
factoren komen in aanmerking om gemonitord te worden. 

Doen we de dingen goed en
doen we de goede dingen?

Nu duidelijk is welke factoren door het departement worden
onderscheiden als te besturen dan wel te monitoren gegevens,
moet de stap gezet worden naar het feitelijk formuleren van het
prestatiegegeven.
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt naar prestatiegege-
vens die betrekking hebben op de output (doelmatigheid, doen
we de dingen goed) en prestatiegegevens die betrekking hebben
op de outcome (doeltreffendheid, doen we de goede dingen).

Figuur 2: Hypotheselijn
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Figuur 3: Specifieke gegevens per type prestatiegegeven

OUTCOME GEGEVENS (Doeltreffendheid)

1 Identificeer de streefwaarde in meeteenheid en norm
a Definieer de meeteenheid
b Definieer de norm (raming of prognose)

2 Formuleer het prestatie gegeven
a Formuleer de naam
b Definieer het gegeven 

3 Bepaal de wijze van meten

4 Bepaal de actualisatie

5 Bepaal de eigenaar en de uitvoerder

6 Bepaal eventuele bewerkingen van de brongegevens

OUPUT GEGEVENS (Doelmatigheid)

1 Bepaal de output.

2 Bepaal het telcriterium. Wanneer is een eenheid output
bereikt?

3 Bepaal hoe deze resultaten worden bereikt. Bepaal in feite
welk instrument wordt ingezet en welke activiteiten worden
uitgevoerd.

4 Bepaal met welke inzet van middelen en mensen deze
activiteiten worden uitgevoerd.

5 Nu kunnen prestatiegegevens worden geformuleerd voor:
a de resultaten
b de activiteiten (het proces)
c de inzet van mensen en middelen
d de verhouding tussen de ingezette mensen en middelen 

en het resultaat
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Het formuleren van de prestatiegegevens gebeurt door de actoren
en op basis van zowel algemene als specifieke kenmerken per type
prestatiegegeven. De algemene kenmerken betreffen onder andere:

Algemene gegevens
– naam indicator
– beleidsdoel
– definitie
– eenheid
– contactpersoon informatieleverancier
– contactpersoon beleidsdirectie

Brongegevens
– herkomst
– beschikbaar vanaf
– jaarlijkse actualisatie
– verantwoordelijke
– aggregatieniveau
– tijdsindeling
– beschrijving inwinmethodiek
– kwaliteit brongegevens
– bewerking brongegevens

De specifieke gegevens per type prestatiegegeven worden weer-
gegeven in figuur 3. 

Met het doorlopen van het stappenplan is een weg ingeslagen
om de eisen aan prestatiegegevens van validiteit, betrouwbaar-

heid, bruikbaarheid en ook draagvlak te waarborgen. Door het
betrekken van de actoren bij het beleid en het actief formuleren
van de prestatiegegevens in werkgroepverband wordt een brede
kijk op het beleid gewaarborgd. Bovendien geeft deze aanpak
een belangrijke aanzet tot het creëren van draagvlak in de brede
kring rondom het uit te voeren beleid. 

Prestatiegegevens zijn geen
doel op zich

Door het opstellen van hypotheselijnen wordt tegemoetgeko-
men aan de eis van validiteit. En door het implementeren en
toetsen van de geformuleerde prestatiegegevens wordt de eis 
van betrouwbaarheid ingevuld. Er moet echter voor worden
gewaakt dat het formuleren van prestatiegegevens geen doel 
op zich wordt. In het proces wordt dit getracht te ondervangen
door alleen die factoren op te nemen die er volgens alle actoren
daadwerkelijk toe doen. Men vergeet vaak dat prestatiegege-
vens in dienst staan van bepaalde doelstellingen en niet kunnen
worden gezien als een losgekoppeld fenomeen. De vraag ‘Klopt
wat wordt gemeten nog met het beleid?’, moet dus regelmatig
worden gesteld. Dit kan door regelmatig de prestatiegegevens 
te toetsen. 

advertentie

–C


