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Opgepast met rankings van
 goed bestuur!1 

Steven Van Roosbroek, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven) en Wouter Van 
Dooren, professor bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen en postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor de 
Overheid (K.U.Leuven)

Steeds meer academici en beleidsmakers zien ‘goed bestuur’ als hét antwoord op een groot aantal maat-
schappelijke vragen. Parallel met deze evolutie zijn er de laatste jaren talloze inspanningen geweest om de 
mate van goed bestuur te meten, zowel op het (inter)nationale als op het lokale niveau. In dit artikel gaan 
we in op een aantal rangschikkingen of ‘rankings’ van goed bestuur binnen de Vlaamse gemeenten. Laten 
deze indicatoren ons inderdaad toe om uitspraken te doen over de mate van ‘goed bestuur’? Hoe, en op 
welk niveau moeten we ze interpreteren?

Inleiding
Vanuit verschillende hoeken wordt het 
belang van een goed functionerende 
publieke sector beklemtoond. ‘Goed 
bestuur’ lijkt steeds meer het antwoord 
op een groot aantal socio-economische 
en politieke vragen. Hoe zorgen we er-
voor dat de burger het vertrouwen in de 
overheid behoudt? Hoe kunnen we een 
dam opwerpen tegen extreemrechts? 
Hoe zorgen we ervoor dat we onze con-
currentiepositie behouden tegenover 
opkomende economieën? Hoe kunnen 
we als overheid dezelfde diensten blijven 
aanbieden aan een vergrijzende bevol-
king zonder de belastingen te verho-
gen? Die aandacht voor goed bestuur 
is uiteraard meer dan terecht. Een goed 
functionerend overheidsapparaat is een 
grote meerwaarde voor de samenleving 
in haar geheel. Dat blijkt duidelijk uit de 
voorbeelden van (ontwikkelings)landen 
waar dat overheidsapparaat niet, of 
niet goed functioneert. 

Onder het motto ‘meten is weten’ zijn er 
de laatste jaren heel wat inspanningen 
gebeurd om de mate van goed bestuur 
in landen te meten. Een greep uit het 
krantenarchief maakt dat snel duidelijk: 
‘Belgische overheid is zeer inefficiënt’, 
‘Finland minst corrupt’, ‘70.000 amb-

tenaren te veel volgens Voka’, ‘België 
bank achteruit op concurrentieranglijst’, 
of ‘Belgische overheid niet meest effec-
tieve’. Over deze ‘rankings’ die verschil-
lende landen met elkaar vergelijken, 
is heel wat gezegd en geschreven. De 
kritiek spitst zich toe op zowel de validi-
teit als de betrouwbaarheid: meet men 
wat men wil meten, en wordt er op een 
goede manier gemeten?

Ook (en volgens sommigen zelfs vooral) 
op het lokale niveau is goed bestuur van 
essentieel belang. Het is immers het be-
stuursniveau dat het dichtst bij de burger 
staat, en waarmee hij het vaakst in aan-
raking komt. Er zijn de laatste jaren heel 
wat studies gebeurd die analyseerden 
hoe goed gemeenten in Vlaanderen 
bestuurd worden. Een aantal van die 
studies stelde ook een ranking op, zodat 
verschillende gemeenten met elkaar 
kunnen worden vergeleken. Er bestaan 
evenwel geen studies die dergelijke ran-
kings kritisch onderzoeken. Nochtans is 
dat belangrijk. Mensen hebben immers 
een vreemde fascinatie voor lijstjes, en 
deze lijstjes komen dan ook uitgebreid 
aan bod in de media. Getuige daarvan 
krantenkoppen als ‘Helft gemeenten 
zakt voor Unizo-test’, ‘Gent heeft beste 
website’ en ‘Lochristi best bestuurde ge-
meente in Vlaanderen’. 

Hieronder vragen we ons af wat de 
waarde is van dergelijke rankings. La-
ten zij ons inderdaad toe om dergelijke 
uitspraken te doen? En hoe moeten 
we ze interpreteren? We doen dit aan 
de hand van een statistische analyse, 
waarbij we onderzoeken of en in welke 
mate dergelijke rankings met elkaar sa-
menhangen.

Empirisch onderzoek
Een achttal recente onderzoeken, die in 
totaal 12 indicatoren groeperen, stelden 
een rangschikking op van goed bestuur 
in alle of een deel van de Vlaamse ge-
meenten. De onderzoeken zijn te groe-
peren in vier categorieën. We bespre-
ken ze hieronder systematisch. Als eerste 
zijn er de indicatoren die de efficiëntie 
van het lokaal bestuur meten. Deze in-
dicatoren werden meestal verzameld 
door academici. De doelstelling van dit 
soort studies is over het algemeen niet 
om rangschikkingen op te maken, maar 
wel om de oorzaken voor lokale (in)ef-
ficiëntie te achterhalen. De efficiëntie 
wordt over het algemeen berekend 
door outputindicatoren zoals het aantal 
leefloners of het aantal hectare publie-
ke ontspanningsfaciliteiten te relateren 
aan de inputs, i.c. de gemeentelijke uit-
gaven. Recent heeft de denktank Itinera 

1 Deze bijdrage is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het kader van het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaande-
ren (SBOV II - 2007-2011), gefinancierd door de Vlaamse overheid. De inhoud van deze bijdrage vermeldt de mening van de auteur(s) en niet deze van 
de Vlaamse overheid. Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek is te vinden in Van Roosbroek, S. & Van Dooren, W. (2008). Good Governance in de 
Vlaamse lokale besturen - Een analyse van governance rankings, Review of Business and Economics, 53 (1): 35-55.
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een rangschikking van de efficiëntie van 
het lokale beleid gepubliceerd, die heel 
wat aandacht kreeg zowel in de media 
(‘Lochristi best bestuurde gemeente in 
Vlaanderen’) als in verschillende ge-
meenten2. Hierbij werd -naast harde in-
dicatoren zoals die uit de academische 
onderzoeken- ook rekening gehouden 
met de appreciatie van burgers voor de 
lokale dienstverlening.

Als tweede zijn er de surveyonderzoe-
ken. In 2001 moest elk Belgisch gezin de 
‘Algemene socio-economische enquê-
te’ van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek (NIS) invullen. De enquête is de 
opvolger van de vroegere ‘Volkstelling’. 
In het onderzoek worden tal van vragen 
gesteld over verschillende onderwerpen. 
Een aantal vragen uit de enquête peilde 
naar de appreciatie van de omgeving 
door burgers. De aanwezigheid van ‘ad-
ministratieve voorzieningen’ in de buurt 
is hier één element van. In 2006 was er 
nog het 'Grootste Buurtonderzoek' van 
de krant het Nieuwsblad. Hierbij werden 
in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2006 meer dan 100.000 
mensen geïnterviewd. Door haar om-
vang was het mogelijk de resultaten uit 
te splitsen tot op gemeentelijk niveau. 
Een tweetal vragen zijn interessant bin-
nen dit kader: de tevredenheid over het 
bestuur, en de mate waarin het bestuur 
de administratie goed heeft aangepakt. 
Ook voor dit onderzoek was er op het lo-
kale niveau heel wat aandacht. 

Een derde soort indicatoren zijn de 
'mystery shopping' onderzoeken. Hierbij 
bezoekt een anonieme inspecteur/ex-
pert een organisatie, en geeft hij/zij op 
basis van een gestandaardiseerd sce-
nario een appreciatie van de organisa-
tie. Het meest bekende voorbeeld van 
deze methodiek is de toewijzing van de 
Michelin sterren. Ook in lokale besturen 
wordt deze methodiek gebruikt. De con-
sumentenorganisatie Test-Aankoop eva-
lueert regelmatig de kwaliteit van lokale 
besturen met mystery shopping bezoe-
ken. Onderzoekers van Test-Aankoop 

trekken naar gemeenteloketten en tes-
ten in welke mate de administratie een 
standaardprobleem (vb. aanvraag van 
een reispas) kan oplossen. Ook de Unie 
van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) 
beoordeelt de gemeentelijke admini-
stratie volgens deze methodiek. Net als 
bij Test-Aankoop werd gewerkt met ge-
standaardiseerde scenario's, deze keer 
echter specifiek gericht op onderne-
mers.

Als laatste zijn er de onderzoeken die 
zich specifiek richten op het e-govern-
mentbeleid van de lokale overheid. 

Het advies- en onderzoeksbureau Indi-
gov screent periodiek de websites van 
Vlaamse en Brusselse gemeenten. Er 
wordt hierbij gekeken naar de mate van 
gebruikersondersteuning, administratie-
ve informatievoorziening, algemene in-
formatie en gemeenschapsdeelname, 
e-democratie, interactiviteit en elektro-
nische dienstverlening.
Aan de hand van de aanwezigheid van 
deze zaken op de website van de ge-
meente wordt een index opgemaakt. 
Ook Test-Aankoop evalueerde de ge-
meentelijke websites. Bij wijze van over-
zicht zijn hieronder de verschillende ran-
kings met hun doelstellingen opgelijst.

2 Zo gebruikt de stad Gent de ranking als deel van een nota voor het Vlaams stedenfonds

Naam onderzoeks-
instanties

Jaar data Aard Focus

Itinera 2000-2006

Samengestelde 
indicator op basis van 
surveydata en harde 

indicatoren

Efficiëntie van lokale
 besturen in Vlaanderen

De Borger & Kerstens 1985
Samengestelde 

indicator op bais van 
harde indicatoren

Efficiëntie van lokale
 besturen in Vlaanderen

Geys 2000
Samengestelde 

indicator op bais van 
harde indicatoren

Efficiëntie van lokale
 besturen in Vlaanderen

NIS 2001 Survey
Tevredenheid over de 

aanwezigheid van admi-
nistratieve voorzieningen

Het grootste 
Buurtonderzoek 2006 Survey

Appreciatie van 
administratie en bestuur 

door burgers

Test-Aankoop 2000 & 2006 Mystery shopping
Werking administratie 

(perspectief van de
 burger) en e-government

Unizo 2006 Mystery shopping
Werking administratie 

(perspectief van
 ondernemers) 

Indigov 2005 & 2006 Harde indicatoren E-governement

Al deze indicatoren meten op de een 
of andere manier (aspecten van) goed 
bestuur. De manier waarop dat gebeurt, 
verschilt evenwel (vb. survey versus har-
de indicatoren). Ook in de focus zijn er 
verschillen. Soms wordt getracht een uit-
spraak te doen over alle aspecten van 
het gemeentelijk bestuur (vb. Itinera), in 
andere gevallen gaat het maar om een 
klein deeltje van de gemeentelijke ta-
ken (vb. e-government). 

Ons onderzoek ging na in welke mate 
de indicatoren van goed bestuur er ef-
fectief in slagen de door hun voorop-
gestelde doelstelling te bereiken. Indien 
de indicatoren daadwerkelijk de mate 
van goed bestuur meten, dan kunnen 
we veronderstellen dat zij ook statistisch 
met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld, 
wanneer een bepaalde gemeente 
goed bestuurd wordt volgens de indica-
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tor van Itinera, dan zouden we kunnen 
verwachten dat burgers het bestuur en 
de administratie goed beoordelen. Dit 
gingen we na aan de hand van een 
correlatie-analyse. 

Theoretisch gezien kunnen we ons drie 
situaties indenken: een positief verband, 
geen verband, en een negatief ver-
band. In een eerste situatie hangen de 
verschillende indicatoren positief met 
elkaar samen (figuur 1a). Gemeenten 
die in dat geval slecht scoren op de ene 
indicator van goed bestuur, zullen ook 
volgens de andere indicator niet goed 
bestuurd worden. Dit is de situatie die we 
kunnen verwachten, aangezien alle in-
dicatoren (aspecten van) goed bestuur 
meten. De tweede situatie (figuur 1b) 
geeft de situatie weer waarin twee indi-
catoren niet met elkaar samenhangen. 
Dit zou betekenen dat er geen enkel 
onderliggend verband is tussen twee in-
dicatoren van goed bestuur. De laatste 
situatie (figuur 1c) geeft de -schijnbaar 
onlogische- situatie aan waarbij een 
gemeente die goed bestuurd wordt vol-
gens de ene indicator, slecht wordt be-
stuurd volgens de andere. 
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Figuur 1a: Positief verband tussen twee indicatoren 

Figuur 1b: Geen verband tussen twee indicatoren
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Figuur 1c: Negatief verband tussen twee indicatoren 
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In totaal zijn er tussen de 12 indicatoren 66 ver-
schillende verbanden te leggen. Slechts een 
vierde (17) van de verbanden was significant 
positief in de verwachte richting (figuur 1a). De 
verbanden waren vooral sterk tussen indicato-
ren binnen dezelfde categorie van onderzoe-
ken. Gemeenten die hoog scoorden in de ene 
efficiëntiemeting waren ook volgens de andere 
indicator efficiënter. Hetzelfde geldt voor de 
surveys bij burgers, en voor evaluaties van de 
gemeentelijke website. Enkel de verbanden 
tussen de mystery shopping onderzoeken wa-
ren teleurstellend. De methode bepaalt dus al 
voor een groot deel het resultaat. De statistische 
verbanden tussen onderzoeken die dezelfde 
methode gebruiken, zijn echter niet zo sterk. De 
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stad Zottegem is bijvoorbeeld zeer effi-
ciënt volgens de studie van Itinera, maar 
helemaal niet efficiënt volgens de studie 
van Geys. Volgens het Buurtonderzoek 
zijn de mensen zeer ontevreden over de 
administratie, maar bij de NIS-enquête 
zit het in de betere middenmoot. En zo 
zijn er nog talloze andere voorbeelden 
te geven. Een goede score op de ene 
ranking is zeker geen garantie voor goe-
de scores op andere rankings.

Meer dan twee derde (43) van de ver-
banden was niet significant (figuur 1b). 
De mystery shopping onderzoeken van 
Test-Aankoop hingen nergens samen 
met andere onderzoeken. Ook tussen 
de indicatoren van de efficiëntie van 
het lokaal bestuur en de maatstaven 
van de gemeentelijke website was er 
nergens een significant verband. Het 
feit dat er zoveel niet significante ver-
banden zijn, suggereert dat we moeilijk 
kunnen spreken van een concept van 
goed bestuur dat de verschillende in-
dicatoren overkoepelt. Goed bestuur 
bestaat allicht eerder uit een aantal re-
latief onsamenhangende dimensies. Hét 
goede bestuur bestaat niet. Wat het juist 
inhoudt, is een politieke keuze en maakt 
voorwerp uit van een bestuurlijk beleid. 

Zes verbanden waren significant in 
de omgekeerde richting (figuur 1c). 
Dit betekent dat een goede score op 
een rangschikking van goed bestuur, 
statistisch significant samenhangt met 
slecht bestuur op de andere indica-
tor. Gemeentelijke administraties die 
goed beoordeeld worden door burgers 
(Grootste Buurtonderzoek), halen min-
der goede scores op de aspecten ‘be-
drijfsvriendelijkheid’ (Unizo) en ‘gemeen-
telijk e-government’ (Indigov). Weerom 
toont dit aan dat ‘goed bestuur’ een 
concept is met meerdere dimensies die 
zelfs contradictorisch kunnen zijn. Nade-
re analyse toont aan dat de grootte van 
de gemeente hierin cruciaal is. Daar 
waar de rangschikkingen van Unizo en 
Indigov vooral belang hechten aan re-

sultaten op harde indicatoren (waarop 
grote gemeenten beter scoorden), blij-
ken burgers meer te kiezen voor ‘zachte 
aspecten’ als kleinschaligheid en bur-
gernabijheid. 

Conclusies
Rankings van het lokaal bestuur heb-
ben de laatste jaren sterk aan popula-
riteit gewonnen. Bij de meer populaire 
rankings zien we steeds hetzelfde feno-
meen terugkomen. Rangschikkingen 
waar de gemeente goed uitkomt wor-
den gebruikt om de gemeente in een 
positief daglicht te plaatsen. De lokale 
oppositie gebruikt dan weer vooral de 
rankings waar de gemeente niet goed 
uitkomt. Dit artikel hield deze rankings kri-
tisch tegen het licht.

Welke conclusies moeten lokale acto-
ren onthouden van dit onderzoek? In 
de eerste plaats is het belangrijk dat er 
zorgvuldig wordt omgesprongen met 
rangschikkingen van goed bestuur. 
We weten vandaag de dag gewoon 
niet welke gemeenten goed en welke 
gemeenten slecht bestuurd worden. 
Onze analyse toont aan dat we niet té 
veel belang mogen hechten aan de 
bestaande rangschikkingen. Het is niet 
omdat gemeente X goed scoort in een 
bepaalde rangschikking dat daar ook 
effectief goed bestuurd wordt. Het resul-
taat kan afhankelijk zijn van structurele 
kenmerken van de gemeente (vb. de 
grootte) of de manier waarop gemeten 
wordt.

Zijn dergelijke rangschikkingen dan vol-
strekt nutteloos? Bepaalde rangschik-
kingen zijn inderdaad vrij abstract. Het 
is onduidelijk hoe een slechte score tot 
stand komt, laat staan wat het bestuur 
moet doen om die score te verbeteren. 
Andere indicatoren zijn meer concreet. 
Deze concrete indicatoren moeten 
echter ook enkel op dat niveau geïnter-
preteerd worden. Een website die slecht 

geëvalueerd wordt in vergelijking met 
die van andere besturen, zegt dan ook 
niet noodzakelijk iets over de prestaties 
van de gehele lokale administratie.

Op Vlaams niveau worden sinds een 
aantal jaren inspanningen gedaan om 
statistische gegevens over lokale bestu-
ren te groeperen. De Studiedienst van 
de Vlaamse Regering verzamelt indi-
catoren op de website www.lokalesta-
tistieken.be. Het Agentschap voor Bin-
nenlands Bestuur publiceert jaarlijks een 
statistisch overzicht van de situatie van 
de lokale besturen in Vlaanderen. Deze 
inspanningen, hoezeer ze ook zijn toe te 
juichen, focussen slechts beperkt op de 
mate waarin er binnen een gemeente 
sprake is van goed bestuur. Concrete 
indicatoren over bijvoorbeeld de per-
formantie van de administratie zitten 
(vooralsnog) niet in deze databanken. 
In Nederland evolueert men wel in die 
richting. De website www.watdoetjege-
meente.nl geeft daar nu al statistieken 
van hoe lang het gemeentehuis open 
is, hoe lang burgers moeten wachten 
op hun paspoort, rijbewijs, bouwvergun-
ning... en hoeveel ze daarvoor moeten 
betalen, hoeveel klachten het bestuur 
binnenkrijgt, hoe gebruiksvriendelijk de 
gemeentelijke website is… Deze meer 
concrete maatstaven laten toe om écht 
te benchmarken tussen lokale besturen, 
en te leren van de goede praktijken. Een 
evolutie in deze richting is wenselijk, want 
het is op dit niveau dat maatstaven van 
goed bestuur moeten geïnterpre-
teerd worden. 

Meer info:
steven.vanroosbroek@soc.kuleuven.be


