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I1] InLeIdInG

In de regeringsverklaring 2009-2014 “Een daad-
krachtig Vlaanderen in beslissende tijden” en bin-
nen de Vlaanderen in Actie (ViA) Pact 2020-doel-
stellingen om Vlaanderen tegen 2020 naar de top 
vijf van Europese regio’s te leiden, staat de aan-
dacht voor een slagkrachtige overheid centraal. 
Zo wil de Vlaamse regering naar een overheid die 
beter, klantvriendelijker en meer probleemoplos-
send werkt. 

In het traject voor het behalen van deze ViA-doel-
stellingen dienen overheden in Vlaanderen, elk op 
hun niveau, tegen 2020 substantiële efficiëntiewin-
sten te bereiken, overeenkomstig de topregio’s die 
een vergelijkbaar overheidsaanbod realiseren, wat 
hen toelaat de kwaliteit van dienstverlening aan 
burgers en ondernemingen sterk te verbeteren 
(ViA Pact 2020, 2009). Bovendien dwingt de huidige 
financieel-economische context, samen met de 

toenemende sociale, demografische en ecologi-
sche uitdagingen op lange termijn, overheden om 
met minder middelen een beter bestuur en een 
betere dienstverlening tot stand te brengen. Met 
andere woorden, efficiëntie komt vandaag de dag 
hoog op de politieke en administratieve agenda te 
staan.

In haar streven naar een meer efficiënte publieke 
sector staat de Vlaamse regering uiteraard niet 
alleen. Zo heeft het College van Ambtenaren-
Generaal (CAG) een voorstel uitgewerkt voor een 
meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige Overheid’ dat 
in mei 2010 aan de Vlaamse regering werd voor-
gelegd. Na advies van onder meer de Commissie 
Efficiëntie en Effectieve Overheid (CEEO) en de ViA-
raad van wijzen, en op basis van overleg met de 
Vlaamse regering zelf, is het door het CAG aange-
paste meerjarenprogramma in februari 2011 door 
de Vlaamse regering goedgekeurd (Vlaamse rege-
ring & College van Ambtenaren-Generaal, 2011).
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Samenvatting - In zijn streven naar een meer slagkrachtige overheid (als één van de 
 ‘Vlaanderen in Actie Pact 2020’-doorbraken) heeft het College van Ambtenaren-Generaal (CAG), 
in opdracht van de Vlaamse Regering, een meerjarenprogramma uitgewerkt dat moet resul-
teren in permanente efficiëntiewinsten binnen de publieke sector. Daarbij stelt de Vlaamse 
Regering als voorwaarde dat de beoogde efficiëntieverhogingen significant, meetbaar en audi-
teerbaar dienen te zijn en bovendien een vergelijking met de best presterende regio’s moeten 
kunnen doorstaan. Met deze bijdrage willen we dieper ingaan op het concept van efficiëntiewin-
sten in de overheid, waarbij efficiëntie beschouwd wordt in de ruime context van een performant 
overheidsoptreden. Naast een definiëring van het begrip van efficiëntiewinsten in de publieke 
sector, legt dit artikel zich toe op de voorwaarden van meetbaarheid en auditeerbaarheid ervan. 
We hanteren een stapsgewijze benadering voor het meetproces van efficiëntiewinsten, gaande 
van het identificeren van potentiële winsten op het vlak van efficiëntie tot en met de rapporte-
ring van de daadwerkelijk bereikte resultaten. We benadrukken tot slot het belang van audit 
als een ondersteunend element van dit meet- en rapporteringsproces en als een instrument 
voor het onafhankelijk valideren van de door de overheidsentiteiten gerapporteerde efficiëntie-
winsten.
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Dergelijke overheidsbrede programma’s voor het 
realiseren van efficiëntiewinsten in de publieke 
sector beperken zich niet tot Vlaanderen. In het 
 recente verleden zijn ook in de ons omringende 
landen zulke efficiëntie-initiatieven geïmplemen-
teerd. Zo werd in het Verenigd Koninkrijk tussen 
2004 en 2008 het belangrijke Gershon Efficiency 
Programme uitgevoerd en loopt in Nederland sinds 
2007 het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Deze 
buitenlandse initiatieven bevatten ‘goede praktij-
ken’ die tot waardevolle aanbevelingen voor Vlaan-
deren kunnen leiden om de uitwerking van het 
meer jarenprogramma verder te ondersteunen.

In dit artikel2 richten we ons specifiek op het 
 concept van efficiëntiewinsten binnen de publieke 
sector. Eerst en vooral zullen we het efficiëntie-
begrip kaderen binnen de ruimere context van het 
performant functioneren van een overheid. Na het 
identificeren van verscheidene drijfveren voor effi-
ciëntie, bespreken we de wijzen en vormen waarop 
een verhoging ervan kan plaatsvinden. Vervolgens 

gaan we dieper in op de noodzakelijke karakte-
ristieken van efficiëntiewinsten, waarbij de voor-
waarde van meetbaarheid uitgebreid toegelicht 
wordt via een stapsgewijze benadering. Tot slot 
benadrukken we het belang van auditeerbaarheid 
van efficiëntiewinsten. 

2] OverheIdseffIcIëntIe bInnen een ruIMere 

 cOntext

Om de performantie van een overheid te beoor-
delen, is niet enkel (kwalitatieve en kwantitatieve) 
informatie nodig over de verschillende elementen 
van het publieke sector productieproces, zijnde 
de aangewende middelen (input), de activiteiten 
of processen, de prestaties (output) en de effecten 
van het overheidsoptreden. Eveneens van groot 
belang zijn de relaties tussen deze verschillende 
elementen van het transformatieproces, met name 
zuinigheid, efficiëntie en (kosten)effectiviteit. On-
derstaande figuur 1 illustreert en definieert deze 
verschillende combinatie-indicatoren.

Deze relaties van zuinigheid, efficiëntie en effec-
tiviteit mogen evenmin los van elkaar bekeken wor-
den. Het debat over het performant functioneren 
van de overheid moet in een ruime context gevoerd 
worden en mag niet vernauwd worden tot een 
 verhaal van bijvoorbeeld enkel een efficiënte of een 
effectieve dienstverlening (SErV, 2009). Efficiëntie 
(‘de dingen juist doen’) combineren met effectivi-

teit (‘de juiste dingen doen’) is een plicht voor elke 
overheid. In het huidige decennium zal daarom de 
meest dringende beleidsvraag zijn (J. BArTLETT, 
2009): hoe kan de overheid meer bereiken met 
minder en dus voorzien in diensten die tegemoet 
komen aan de noden van de mensen (effectiviteit), 
tegen lagere kosten (zuinigheid en efficiëntie)?

effectiviteit efficiëntie

kosten- 
effectiviteit

zuinigheid

output

input

effecten input

Figuur 1: Relaties tussen input, output en effecten
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We erkennen dat snijden in de overheidsuitgaven in 
het huidige financiële en economische klimaat on-
ontbeerlijk is. Om het Vlaamse budget voor 2011 op-
nieuw in evenwicht te brengen (zoals door de Vlaam-
se regering is vooropgesteld), dienen voor 376,6 
miljoen euro besparingen doorgevoerd te worden 
(Vlaamse regering, 2010). De vraag die zich stelt, 
is bijgevolg: waar en hoe zal er gesnoeid worden in 
de overheidsuitgaven en op welke  basis zullen deze 
besparingen bereikt worden? De  natuurlijke tendens 
voor een overheid is veelal om voort te zetten wat 
ze al doet, enkel op een goedkopere wijze: door de 
eenheidskosten van aanbestedingen te doen dalen, 
door investeringen voor langetermijnhervormingen 
te beperken, door het aantal ambtenaren ongenuan-
ceerd te gaan reduceren, of − erger nog − door het 
toepassen van de kaasschaafmethode om zo alge-
meen enkele percentages van de departementale 
budgetten te knippen. 

Deze strategieën kunnen initiële besparingen ver-
zekeren, en binnen de huidige financiële context op 
korte termijn nuttig zijn, maar ze kunnen de dingen 
op lange termijn ook duurder maken. We verwij-
zen hierbij naar het fenomeen waarbij het aantal 
VTE binnen een overheidsentiteit teruggeschroefd 
wordt in het kader van bezuinigingen, maar waarbij 
activiteiten nadien extern uitbesteed dienen te wor-
den aan veel duurdere consultants.

Naast directe besparingsinitiatieven staat vandaag 
de dag ook het streven naar efficiëntiewinsten hoog 
op de politieke agenda, zowel in Vlaanderen als in 
de ons omringende landen. Deze aandacht voor 
het realiseren van efficiëntiewinsten moet echter 
− zoals hierboven reeds vermeld − in een ruimer 
kader bekeken worden. Ongeacht hoe efficiënt 
een publieke dienst gemaakt wordt in monetaire 
termen, wanneer die niet het probleem oplost dat 
het dient op te lossen of niet de gewenste effecten 
met zich meebrengt, dan is dit een slecht gebruik 
van overheidsgeld. Nog belangrijker, het zal de 
dingen enkel meer doen kosten, ofwel omwille van 
ontevreden burgers die − omdat ze niet krijgen wat 
ze verwachten − herhalend vragen naar de dienst, 
ofwel omdat de kosten simpelweg elders zullen 
doorgerekend worden (J. BArTLETT, 2009). Bespa-
ringen in de publieke sector worden dus niet enkel 
bereikt door een zuinig en/of efficiënt optreden, 
maar ook door te zorgen dat ze effectief werken.

We kunnen dus besluiten dat de efficiëntie-uitda-
ging noodzakelijk gekaderd moet worden in een 
grondig en breed debat over het performantie-
niveau van de overheid, waarbij ook de aspecten 
van kwaliteit en effectiviteit mee in rekening ge-
bracht worden. Gedreven door de noden van de 
mensen dient de overheid de oorzaken van de 
problemen aan te pakken (eerder dan de gevolgen). 
Dienstverlening die door deze logica aangestuurd 
wordt, resulteert in een beter effect voor burgers 
en  organisaties, een betere kwaliteit van diensten 
en tevreden personeel. Door op een effectievere 
wijze actie te ondernemen, worden overheidsuit-
gaven ook efficiënt ingezet.

3] drIjfveren vOOr effIcIëntIe

De ruime benadering van overheidsperformantie 
in het achterhoofd houdend, zijn er verscheidene 
 redenen te beschrijven waarom de aandacht en 
analyse van de overheids efficiëntie van groot 
 belang is. Ten eerste genereert een hoog aandeel 
van de overheidsuitgaven in het BBP verstorende 
belastingen3. In die zin weegt elk inefficiënt ge-
bruik van overheidsmiddelen op de economie 
als geheel. Een tweede drijfveer is eveneens van 
budgettaire aard, aangezien een ambitieus begro-
tings- en fiscaal beleid vereist is om het hoofd te 
kunnen bieden aan de kosten van de vergrijzing 
en de vele andere sociale, economische en ecolo-
gische uit dagingen op lange termijn. Gelet op het 
hoge niveau van de overheidsuitgaven in België 
(en in Vlaanderen) ligt hierin een grote potentiële 
besparingsbron die moet worden aangesproken 
(B. EuGÈNE, 2008). Met andere woorden, wanneer 
er extra geld nodig is om de publieke dienstverle-
ning op peil te houden en te versterken en wanneer 
het verhogen van de belastingen geen optie is, net 
zomin als de overheidsschuld te verzwaren, dan is 
er slechts één andere optie mogelijk: geld halen 
uit de bestaande niveaus van uitgaven door het 
creëren van efficiëntiewinsten (P. GErSHON, 2006). 
Tot slot is een goed functionerende (efficiënte en 
effectieve) overheidssector eveneens van belang 
binnen de ruimere context van de inspanningen om 
het concurrentievermogen van onze economie te 
verbeteren.
Bovendien wordt er in de publieke sector, met de 
opkomst van het New Public Management (NPM), 
ook steeds meer in termen van prestaties en 
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 effecten gedacht, daar waar in het verleden vaak 
een erg inputgerichte benadering gehanteerd 
werd (zoveel budget, zoveel mensen, zoveel uren). 
Gegeven dat de middelen in de publieke sector 
voornamelijk gegenereerd worden via belastingen, 
eisen burgers, bedrijven en andere gebruikers van 
de overheid dat ze ‘waar krijgen voor hun geld’. De 
publieke verwachtingen omtrent kwaliteit en ef-
fectiviteit van de dienstverlening nemen alsmaar 
toe en de tolerantie omtrent inefficiëntie binnen de 
overheid wordt alsmaar kleiner, mede doordat de 
media steeds meer aandacht besteden aan vormen 
van inefficiëntie. Input linken aan prestaties (effici-
entie) komt aldus hoog op de agenda te staan. 
Concluderend kunnen we dus stellen dat de over-
heid dezer dagen enerzijds wordt geconfronteerd 
met een toenemende budgettaire druk, waardoor 
prestaties dienen geleverd te worden met minder 
beschikbare, schaarse middelen. Anderzijds wor-

den van diezelfde overheid (kwalitatief en kwanti-
tatief) betere resultaten verwacht. ‘Meer en beter 
doen met minder middelen’ is dus de boodschap, 
wat ons bij de kern van het efficiëntie begrip brengt.

4] cOnceptuaLIserInG van effIcIëntIeWInsten

Het duidelijk vastleggen van wat bedoeld wordt 
met efficiëntiewinsten is een cruciaal startpunt 
in het debat over een meer efficiënte overheid. 
Een efficiëntiewinst kan gedefinieerd worden als 
elke activiteit die bijdraagt tot een toename van 
de relatie van prestaties (output) ten opzichte van 
de hiervoor aangewende middelen (inputs), of met 
andere woorden elke daling van de input/output-
ratio. Meer specifiek identificeren we vijf mogelijke 
manieren waarop een efficiëntieverbetering binnen 
een organisatie gerealiseerd kan worden, zoals 
opgelijst in onderstaande tabel 1.

Efficiëntiewinsten kunnen optreden langs de input-
zijde (E1, E4), langs de outputzijde (E2, E5) of als 
een combinatie van beide (E3). Er is dus een grote 
mate van differentiatie mogelijk tussen processen 
om efficiëntie winsten te bereiken. We benadruk-
ken bovendien dat efficiëntiewinsten zelfs kunnen 
plaatsvinden bij stijgende uitgaven (E5). Indien aan-
getoond en gemotiveerd kan worden dat de output 
proportioneel meer zal toenemen dan de stijging 
van de inputkosten (waardoor de eenheidskosten 
dalen), dan moet ook deze wijze van efficiëntie-
winst in acht genomen worden.

Eveneens beklemtonen we dat een toename van 
de output zowel op een kwantitatieve (meer pres-
taties) als op een kwalitatieve (betere prestaties) 
wijze kan plaatsvinden. Efficiëntiewinsten beper-
ken zich dus niet tot een verhaal van minder kosten 
(door een afname van het aantal ingezette inputs) 
of een hoger aantal prestaties, ook de kwaliteit van 

de dienstverlening dient in rekening gebracht te 
worden. In ieder geval mogen initiatieven voor het 
realiseren van efficiëntiewinsten binnen de over-
heid niet ten koste gaan van de kwaliteit van de 
dienstverlening (cf. infra).

Naast de bovenstaande algemene beschrijving 
van wat beschouwd wordt als efficiëntiewinsten, 
is het tegelijkertijd nuttig om aan te geven wat 
niet geclassificeerd wordt onder efficiëntiewin-
sten  (binnen de publieke sector). Het gaat onder 
meer om het relabelling van een bepaalde activi-
teit zonder een wijziging van de inputs of outputs, 
besparingen die resulteren in mindere of slech-
tere dienstverlening, het aanboren van nieuwe 
inkomstenbronnen4 (bv. diensten aanrekenen die 
voorheen niet werden aangerekend), stijgende 
inkomsten die puur voortvloeien uit het verhogen 
van de aangerekende prijs voor een dienst, extra 
inkomsten die voortkomen uit veranderingen in 

E1: Dezelfde output voortbrengen met minder input

E2: Meer of betere output voortbrengen met dezelfde input

E3: Meer of betere output voortbrengen met minder input

E4: Ietwat minder output voortbrengen met aanzienlijk minder input

E5: Aanzienlijk meer/betere output voortbrengen met ietwat meer input

Tabel 1: Wijzen tot het bereiken van efficiëntiewinsten 
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de dagdagelijkse vraag en transfers van kosten en 
subsidies tussen overheids instellingen (wanneer 
dit de publieke sector in zijn geheel geen voordeel 
oplevert).

4.1. Geldelijke en niet-geldelijke efficiëntiewinsten

De laatste jaren wordt, voornamelijk voortkomend 
vanuit programma’s binnen de Britse publieke 
sector, een onderscheid gemaakt tussen geldelijke 
en niet-geldelijke winsten, zoals geïllustreerd in 
onderstaande figuur 2. 

Bij geldelijke efficiëntiewinsten komen midde-
len (tijd, geld, …) vrij door een verlaging van de 
algemene kosten van een activiteit, zonder dat 
daarbij de kwantiteit of kwaliteit van de prestaties 
(diensten) aangetast wordt. Om van geldelijke 
 efficiëntiewinsten te kunnen spreken is het nood-
zakelijk dat de vrijgekomen middelen elders inge-
zet worden (E1, E4) of geherinvesteerd worden in 

de dienstverlening om meer of betere prestaties 
te leveren (E3). Niet-geldelijke efficiëntiewinsten 
vinden plaats wanneer de productiviteit of de out-
putkwaliteit toeneemt voor dezelfde inputs (E2) 
of voor een proportioneel lagere stijging van de 
inputs (E5), en hierbij geen middelen vrijkomen die 
elders kunnen aangewend worden (HM Treasury, 
2007; ODPM, 2006). Niet-geldelijke efficiëntiewin-
sten worden ook wel eens ‘timereleasing’-effici-
ëntiewinsten genoemd, voornamelijk om aan te 
duiden dat door rationalisatie en optimalisatie van 
bepaalde activiteiten, met de bestaande inzet van 
middelen toch meer tijd kan besteed worden aan 
het leveren van meer of betere prestaties. Voor-
beelden van initiatieven voor het realiseren van 
niet-geldelijke (‘tijd vrijmakende’) efficiëntiewin-
sten zijn onder meer een verbeterd beleid betref-
fende absenteïsme, reorganisatie van de bestaande 
 personeelskracht en een verbeterd gebruik van 
ICT.

Geldelijke efficiëntiewinsten

INPuT

OuTPuT (kwantiteit/kwaliteit)

Niet-geldelijke efficiëntiewinsten

INPuT

OuTPuT (kwantiteit/kwaliteit)

Figuur 2: Geldelijke versus niet-geldelijke efficiëntiewinsten

4.2. Relatie met effectiviteit en kwaliteit

uit de bovenstaande definiëring van efficiëntiewin-
sten en uit de opsomming van datgeen dat effici-
entiewinsten kan genoemd worden, mag duidelijk 
blijken dat efficiëntie niet handelt over het simpel-
weg doorvoeren van besparingen in het dienstverle-
ningsproces (‘service cuts’) of bezuinigingen binnen 
een overheidsdienst waarbij louter gesneden wordt 

in verschillende budgetten (kaasschaafmethode of 
‘salami slicing’). De efficiëntie-agenda moet steeds 
in relatie staan tot effectiviteit en kwaliteit van de 
dienstverlening, en moet op die manier deel uitma-
ken van een breder ‘Value for Money’-perspectief. 
De ‘Value for Money‘ is hoog wanneer er een opti-
male balans is tussen succesvolle effecten, hoge 
efficiëntie en productiviteit, en relatief lage kosten. 
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Efficiëntiewinsten worden dus beschouwd als min-
stens ‘neutraal’ ten opzichte van de kwaliteit van 
de dienstverlening, wat inhoudt dat de efficiëntie-
hervorming binnen een overheidsorganisatie geen 
negatieve impact mag hebben op de kwaliteit van 
de geleverde prestaties (diensten) (K. DELBEKE et 
al., 2008). Ook Bouckaert et al. (G. BOuCKAErT et 
al., 2003) geven aan dat efficiëntiewinsten op zich 
− hoewel zeker belangrijk − veelal niet de drijfveer 
zijn voor publieke organisaties en niet de hoofd-
bekommernis zijn van de burgers of klanten van 
de dienstverlening. Bij hen bestaat eerder de roep 
naar effectiviteit en kwaliteit. Een hoge mate van 
integratie tussen efficiëntie enerzijds en de effec-
ten en hoge kwaliteit van de dienstverlening ander-
zijds is dus noodzakelijk.

5] vOOrWaarden vOOr effIcIëntIeWInsten

De afgelopen jaren zijn in de ons omringende 
landen (onder meer in het Verenigd Koninkrijk 
en in Nederland) overheidsbrede programma’s 
uitgewerkt met als doel het realiseren van effici-
entiewinsten binnen de publieke sector. Zoals in 
de inleiding reeds is vermeld, wordt ook binnen 
de Vlaamse overheid momenteel een meerjaren-
programma uitgevoerd om permanente efficiën-
tiewinsten te bereiken. Dit programma bevat een 
kern van sleutelprojecten, plus een groot aantal 
initiatieven binnen de verschillende horizontale en 
verticale niveaus van de overheid, die de globale 
efficiëntiedoelstelling onderbouwen.

Zoals de Vlaamse regering in haar regeerakkoord 
2009-2014 heeft aangegeven, moeten de beoogde 
efficiëntiewinsten reëel, vergelijkbaar, meetbaar 
en auditeerbaar zijn: “Efficiëntiewinsten moeten 
significant en meetbaar zijn. Efficiëntiewinsten 
 moeten ook auditeerbaar zijn en een benchmark met 
vergelijkende regio’s kunnen doorstaan” (Vlaamse 
regering, 2009). Met reële efficiëntiewinsten 
wordt enerzijds bedoeld dat een verhoging van de 
 efficiëntie op één bepaalde plaats niet ten koste 
mag gaan van een verlies aan efficiëntie op een 
andere plaats (bijvoorbeeld door een herverdeling 
van middelen). Anderzijds dienen efficiëntiewin-
sten substantieel en significant te zijn, waardoor 
zij dus minstens de eventueel gemaakte kosten 
om de efficiëntieverhoging te bereiken (bijvoor-
beeld kosten voor een aanpassing van een proces) 

dienen te compenseren. In het streven naar een 
slagkrachtige Vlaamse overheid die tot de top vijf 
van Europa behoort, moeten de efficiëntiewinsten 
eveneens vergelijkbaar zijn. We benadrukken dat 
hiervoor uiteraard wel zorgvuldig juiste en verge-
lijkbare indicatoren geselecteerd moeten worden. 
Benchmarking betekent voor Vlaanderen immers 
dat er vergeleken wordt op het niveau van regio’s, 
en niet op het niveau van landen. De ‘Governance 
at a Glance’-indicatoren die vanuit de OESO wor-
den voorgesteld, kunnen hierbij een waardevol 
vertrekpunt zijn om verdere regionale informatie te 
gaan verzamelen en aldus accurate vergelijkings-
oefeningen mogelijk te maken. De voorwaarde van 
meetbaarheid en auditeerbaarheid komt verder in 
deze tekst nog aan bod.

Daarenboven stellen we voor om ten minste twee 
criteria toe te voegen aan deze lijst van voorwaar-
den. Eerst en vooral is het van belang dat efficiën-
tiewinsten duurzaam zijn en dus op lange termijn 
aangehouden kunnen worden. Hiervoor is het 
aanbevolen dat de efficiëntie-agenda deel uitmaakt 
van de strategische en operationele meerjaren-
planning en –begroting en dat zij past binnen een 
algemeen perspectief van prestatiemanagement. 
Ten tweede dienen efficiëntieprogramma’s evenals 
langetermijndoelstellingen te streven naar het in-
corporeren van efficiëntie in de heersende cultuur 
van de overheid. Efficiëntie moet immers meer 
zijn dan een apart programma naast de eigenlijke 
activiteiten; het moet een wijze zijn waarop de 
dienstverlening geleverd wordt en waardoor verbe-
teringen in de kwaliteit van de diensten verzekerd 
worden.

Ten slotte is een bijkomende, maar niet minder 
cruciale, voorwaarde om van het Vlaamse meer-
jarenprogramma voor het realiseren van efficiën-
tiewinsten een succesvol initiatief te maken dat er 
een structurele koppeling voorzien wordt tussen 
financiële en niet-financiële informatie. Financiële 
gegevens over de ingezette middelen linken aan in-
formatie over de prestaties die met deze middelen 
bereikt worden, is immers essentieel om efficiëntie 
te kunnen beoordelen en evalueren. Het opmaken 
van een prestatiebegroting, waarbij de beleids- en 
beheerscyclus geïntegreerd wordt met de finan-
ciële cyclus, is dus van groot belang. We beschou-
wen het daarom als essentieel om deze integratie 
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van financiële en niet-financiële informatie dui-
delijk vast te leggen in het Comptabiliteitsdecreet 
 (rekendecreet).

6]  het prOces van Meten en rappOrteren van 

 effIcIëntIeWInsten

Om na te gaan of efficiëntieprogramma’s (met on-
derliggende projecten, veranderingen en/of inno-
vaties) werkelijk tot de beoogde efficiëntiewinsten 

leiden, en om deze winsten te kunnen rapporteren, 
vergelijken en auditeren, is het uiteraard nood-
zakelijk dat efficiëntiewinsten meetbaar zijn. Om 
deze voorwaarde van meetbaarheid te ondersteu-
nen, kan een stapsgewijze benadering nuttig zijn. 
Zoals te zien in figuur 3 (HM Treasury, 2007; eigen 
bewerking) kunnen algemeen vijf stappen onder-
scheiden worden in het proces van het meten (en 
rapporteren) van efficiëntiewinsten.

Identificeer de 
gewenste efficiëntiewinst 

en geef aan hoe deze 
bereikt zal worden

Ontwikkel
indicatoren

Verzamel
data

Verwerk
data

rapporteer
winst

Systeemverzekering en audittraject is vereist

Figuur 3: Het proces van efficiëntiewinstmeting

6.1. Stap 1: Identificeren en expliciteren van efficiëntiewinsten

In een eerste fase dient, voor de verschillende pro-
jecten en initiatieven, aangegeven te worden welke 
efficiëntiewinsten beoogd worden (zie vijf mogelijke 
wijzen in tabel 1), hoe deze winsten bereikt kunnen 
worden en hoeveel dit kan opleveren (in termen 
van het vrijmaken van middelen of in de vorm van 
het verhogen of verbeteren van de prestaties). De 
identificatie en de omschrijving van nagestreefde 
efficiëntie winsten voor de verschillende projecten 
vindt het best plaats aan de hand van gestandaar-
diseerde projectfiches.

Deze identificatie kent noodzakelijkerwijze een 
kwalitatief (tekstueel) en een kwantitatief (nume-
riek) luik. Binnen het informatieve deel wordt het 
efficiëntieproject beschreven, wordt aangegeven 
hoe de winsten gemeten en gerapporteerd wor-
den, wie verantwoording aflegt, welke risico’s aan 
het project verbonden zijn, etc. Het cijfermatige 
luik laat toe om taakstellingen en targets voor 
organisaties (bv. beleidsdomein, departement, 
agentschap) of voor projecten voorop te stellen, en 
zorgt eveneens voor een overzicht van het aantal 
besparingen dat beoogd wordt en waar deze zullen 

gerealiseerd worden. Het kwantificeren van doel-
stellingen vormt een noodzakelijk onderdeel van 
programma’s voor het realiseren van efficiëntie-
winsten, enerzijds om vooraf in geldelijke termen 
te kunnen bepalen hoeveel winsten het programma 
zal genereren, anderzijds om het programma (en 
de onderliggende projecten) beter te kunnen op-
volgen.

Aangezien efficiëntiewinsten ook op het vlak van 
kwaliteit kunnen behaald worden, en in ieder ge-
val de garantie van het minstens behouden van de 
dienstverleningskwaliteit geboden moet worden, 
vereist kwantificering van efficiëntiedoelstellingen 
dat financiële en niet-financiële informatie aan 
elkaar moet kunnen gekoppeld worden. Het even-
tueel inbedden van efficiëntieprogramma’s in de 
cyclus van budgettaire planning en controle  (zoals 
in het Verenigd Koninkrijk het geval is) zal het 
doorvoeren ervan ook vergemakkelijken.

6.2. Stap 2: Selecteer indicatoren

De volgende stap in het meetproces van een 
efficiëntiewinst(project) omvat het selecteren van 
de meetmethodologie. In deze context staat het 
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bepalen van de meetmethode doorgaans gelijk 
aan het selecteren en ontwikkelen van geschikte 
indicatoren. Goede indicatoren voldoen aan een 
zeker aantal karakteristieken (onder meer relevan-
tie, eenvoudigheid, objectiviteit, nauwkeurig heid, 
 aanvaardbaarheid) en zijn vergelijkbaar (cf. supra) 
en auditeerbaar. Indicatoren zijn doorgaans kwan-
titatief van aard, hoewel ze ook kwalitatief kunnen 
zijn. 

In het kader van efficiëntiewinstmeting dienen 
niet enkel indicatoren bepaald te worden voor 
het  meten van het aantal ingezette middelen en 
de hiermee geleverde prestaties. Eveneens dient 
de kwaliteit van de dienstverlening gemeten te 
 worden, enerzijds omdat een stijging in de kwaliteit 
van de output ook een vorm van efficiëntiewinst 
kan zijn, anderzijds om de voorwaarde van behoud 
van kwaliteit van de dienstverlening te valideren.

Om de standaardisatie, opvolging en auditeerbaar-
heid van de efficiëntiewinst metingen te faciliteren, 
is het aanbevolen om fiches voor de verschillende 
indicatoren op te maken, met daarin toelichting 
over de gebruikte terminologie, dimensies, aggre-
gatieniveaus, verantwoordelijke dienst/persoon, 
meetfrequentie, etc.

6.3. Stap 3: Verzamel data

Wanneer bepaald is hoe een efficiëntiewinst ge-
meten zal worden (i.e. de indicatoren ontwikkeld 
of geselecteerd zijn), kan de dataverzameling aan-
vangen, in de eerste plaats voor het uitvoeren van 
de nulmetingen en in een latere fase opnieuw voor 
de vervolgmetingen. Opnieuw vermelden we dat 
hierbij zowel financiële als niet-financiële informa-
tie van belang is. Deze gegevensverzameling dient 
te gebeuren voor elke indicator, rekening houdend 
met een minimum aan bijkomende administratieve 
lasten voor de betrokken organisatie(s). Zoals in 
het huidige Vlaamse meerjarenprogramma het 
geval is, is het belangrijk om in de project- en/of 
indicatorenfiches duidelijk aan te geven welke de 
bronnen van de nodige statistieken zijn en wie ver-
antwoordelijk is voor de gegevens verzameling. Ook 
een toelichting over de kwaliteit van de verzamelde 
data is belangrijk, om op die manier de risico’s op 
foutieve of onbetrouwbare meting en rapportering 
te reduceren.

6.4. Stap 4: Verwerk data

Na het verzamelen van de data volgt de analyse 
ervan. De analyse van data heeft tot doel gegevens 
om te zetten in informatie. Om te kunnen beoor-
delen of bepaalde projecten, nieuwe processen of 
geïmplementeerde innovaties daadwerkelijk leiden 
tot een verhoging van de efficiëntie, is het uiteraard 
noodzakelijk om eerst en vooral basislijnen (nul-
metingen) vast te stellen. Het gaat daarbij onder 
meer om het verwerken van referentiegegevens 
over de besteding van middelen (financiële data 
over bijvoorbeeld kosten van een huidig proces) en 
het huidige prestatieniveau (het aantal outputs en 
de kwaliteit van deze output). Na deze nulmeting 
kan de organisatie vervolgens het efficiëntieproject 
doorvoeren. In een latere fase zal de organisatie 
dan opnieuw identieke metingen uitvoeren voor de 
inputzijde en de outputzijde. Op basis van de rap-
portering van deze informatie kan, via de input/out-
put-ratio, vastgesteld worden of de transformatie 
van het dienstverlenings proces ook daadwerkelijk 
tot de gewenste efficiëntiewinsten heeft geleid.

6.5. Stap 5: Rapporteren

Opdat de verantwoordelijken van efficiëntie-
programma’s en -projecten op een heldere en 
eenduidige wijze verantwoording kunnen afleggen 
over de gerealiseerde efficiëntiewinsten, om de 
auditeerbaarheid ervan mogelijk te maken en om 
ambtelijke en politieke opvolging omtrent de voort-
gang van de projecten en het koersbehoud van 
het gehele efficiëntieprogramma te verzekeren, is 
het noodzakelijk dat de winsten op een duidelijke, 
consistente en transparante wijze gerapporteerd 
worden. Dit betekent dat een frequente (afhankelijk 
van de looptijd van het programma en de projecten, 
en afhankelijk van gemaakte afspraken) rappor-
tering via gestandaardiseerde voortgangsfiches 
 essentieel is. 

rapportage heeft eerst en vooral tot doel om de 
geboekte voortgang (of de finale winsten) voor de 
verschillende projecten te beschrijven, alsook om 
de koers van het gehele programma aan te geven. 
Net zoals bij het opmaken van de efficiëntiedoel-
stellingen (stap 1) is het ook bij de rapportering 
noodzakelijk om de winsten niet enkel kwalitatief 
maar ook kwantitatief te beschrijven. Op een een-
duidige en robuuste wijze dient, zowel tekstueel 
als numeriek, aangegeven te worden hoe de tus-
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sentijdse stand van zaken zich verhoudt tot de 
finaal beoogde doelstellingen. De kwantificering 
van de initiatieven laat daarnaast toe de kosten 
die gemaakt worden voor een bepaald project uit 
te zetten tegenover de behaalde (en kwantitatief 
weergegeven) efficiëntie-opbrengsten, om zo de 
reële nettowinsten te kunnen rapporteren.

Bovendien dient bij het rapporteren van efficiëntie-
winsten ook het aspect van (minstens) het behoud 
van kwaliteit van de dienstverlening in kaart ge-
bracht te worden. Deze crosscheck voor kwaliteit 
moet verzekeren dat er werkelijk efficiëntiewinsten 
hebben plaatsgevonden, eerder dan een zuivere 
besparing in de dienstverlening. In sommige geval-
len kan de verbetering van de kwaliteit van de out-
put zelfs de bron van de efficiëntiewinsten zijn.

Tot slot dient de rapportering aandacht te beste-
den aan eventuele afhankelijkheden voor het be-
halen van de efficiëntiewinsten, bijvoorbeeld van 
wetgevende initiatieven of van de invoering en/of 
uitkomst van andere projecten. Eveneens moeten 
de huidige en mogelijk toekomstige risico’s die een 
impact kunnen hebben op het behalen van de doel-
stelling vermeld worden, net als de genomen of te 
nemen maatregelen om deze risico’s te beperken 
of te voorkomen.

7] audIteren van effIcIëntIeWInsten

Het is cruciaal dat het hierboven beschre-
ven  proces van het meten en rapporteren van 
 efficiëntiewinsten ondersteund kan worden door 
een  traject van audit en evaluatie. Audit van het 
gevolgde traject richting het realiseren van de 
 efficiëntiedoelstellingen alsook controle en valide-
ring van de gerapporteerde (tussentijdse en finale) 
efficiëntiewinsten is belangrijk om te verzekeren 
dat het brede publiek vertrouwen kan hebben 
in de door de verantwoordelijken verkondigde 
 efficiëntieresultaten. Voor wat betreft het Vlaamse 
meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige Overheid’ 
lijkt hierin een rol weggelegd voor het IAVA (interne 
audit) en/of voor het rekenhof (externe audit). Dit 
wordt bevestigd door de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting in zijn beleidsbrief 2009-
2014: “De administratie krijgt de ruimte om zelf 
 efficiëntiewinsten voor te stellen, maar deze moeten 
gevalideerd worden door de Interne Audit van de 

Vlaamse Administratie. De efficiëntiewinsten moe
ten op een heldere en eenduidige wijze verantwoord 
 worden” (P. MuyTErS, 2009).

Inzake programma’s voor het realiseren van 
 efficiëntiewinsten kan audit plaatsvinden zowel 
op het niveau van het gehele programma als op 
het niveau van de onderliggende projecten. Wat 
betreft dit laatste gaat het dan onder meer over 
de beoordeling omtrent de meetmethode (de ge-
bruikte  indicatoren) en de betrouwbaarheid van de 
data, validering van de nulmetingen, controle van 
de tussentijds en finaal gerapporteerde efficiën-
tiewinsten en evaluatie van het kwaliteitsaspect. 
Op het niveau van het programma kan audit, naast 
een algemene voortgangscontrole, ook waardevol 
zijn wanneer het gaat om beschouwingen over 
samenhang van het programma en om de aanstu-
rings- en coördinatiemechanismen te beoordelen 
(J. STrOOBANTS & G. BOuCKAErT, 2010).

In het streven naar het verbeteren van de effi-
ciëntie moeten audits de overheidsorganisaties 
eveneens bijstaan in het niet uit het oog verliezen 
van andere belangrijke managementverantwoor-
delijkheden zoals onder meer het verzekeren van 
de kwaliteit, effectiviteit en tijdigheid van de dienst-
verlening, het realiseren van strategische doelstel-
lingen en klanttevredenheid. Audit van efficiëntie 
dient met andere woorden te kaderen in bredere 
en algemene prestatie-audits waarbij de globale 
managementverantwoordelijkheden opgevolgd en 
benadrukt worden, via rapporten over de uitvoering 
van de beheers- en management overeenkomsten, 
en waarbij efficiëntiewinsten geconsolideerd wor-
den op het niveau van beleidsdomeinen en in re-
latie gebracht met de beleids effectenrapportages. 
Efficiëntie in relatie brengen met andere organisa-
tionele verantwoordelijkheden (zoals kwaliteit en 
effectiviteit) is een complementaire, geen tegen-
strijdige, doelstelling. Wat ons meteen terug bij het 
begin van dit artikel brengt.

8] besLuIt

Met de opkomst van het New Public Manage-
ment (NPM)-gedachtegoed vanaf de jaren ’80, 
waarbij managementideeën en -theorieën uit de 
bedrijfswereld steeds meer hun ingang vonden in 
de  publieke sector, hebben ook termen als zuinig-
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heid, efficiëntie en effectiviteit binnen de overheid 
aan belang gewonnen. De huidige economische en 
financiële toestand, met de hieruit voortvloeiende 
noodzaak om haar activiteiten uit te voeren met 
minder middelen, versterkt bovendien de aan-
dacht voor efficiënte overheden. Zo zien we dat de 
Vlaamse overheid momenteel, in navolging van 
onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk, 
een meerjarenprogramma implementeert voor 
het behalen van substantiële efficiëntiewinsten in 
de publieke sector. Deze aandacht voor een meer 
doelmatige overheid is van groot belang, maar mag 
geenszins ten koste gaan van de kwaliteit of effec-
tiviteit van de dienstverlening en van de overheids-
werking.

Via het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige 
 Overheid’ gaan de overheden in Vlaanderen, zo-
wel op centraal als op lokaal niveau, de uitdaging 
aan om de komende jaren een verhoging van hun 
 efficiëntie te realiseren. Deze verhoging van de 
input/output-ratio kan op verschillende wijzen 
bereikt worden, zowel langs de middelenzijde als 
op het vlak van de geleverde prestaties, en zowel 
in termen van kwantiteit van input of output als op 
gebied van kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij 
is het van belang dat de behaalde efficiëntiewin-
sten reëel, vergelijkbaar, meetbaar en auditeer-
baar zijn. Door de efficiëntie-agenda in de toe-
komst verder te integreren in de heersende over-
heidscultuur en te incorporeren in de strategische 
en operationele meerjarenplanning en -begroting 
van overheidsentiteiten, kunnen efficiëntiewinsten 
op een duurzame wijze blijven doorgevoerd worden 
binnen de publieke sector.

Tot slot heeft deze bijdrage, via een stapsgewijze 
benadering, een aantal goede praktijken en aan-
dachtspunten op een rij gezet omtrent het proces 
van meten en rapporteren van efficiëntiewinsten. 
Daarnaast hebben we gewezen op het belang van 
het auditeren van efficiëntiewinsten om op een 
onafhankelijke wijze te valideren dat de gerappor-
teerde efficiëntiewinsten effectief gerealiseerd zijn 
geworden, en om verdere richtlijnen uit te werken 
om de risico’s en moeilijkheden van overheidsenti-
teiten bij het meten en rapporteren van de winsten 
aan te pakken.
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