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Concurrerende doelen dempen effect financiële prikkels
De financiële prikkel die gemeenten hebben bij de organisatie van de bijstand, leidt niet automatisch tot
meer effectiviteit. In een aantal gevallen treden er zelfs averechtse effecten op. Leo Aarts en Stefan van
der Veen van onderzoeksbureau APE leggen in vakblad Sociaal Bestek uit hoe dat kan.
Het Rijk stuurt gemeenten in de uitvoering van de bijstand met financiële prikkels. Gemeenten hebben
daardoor een direct financieel belang bij een doelmatige en effectieve uitvoering van de Participatiewet.
Dit beleid heeft effect, zo toonde onderzoek van professor Maarten Allers in 2013 al aan. Hoe groter het
tekort bij een gemeente, des te lager de uitgaven een jaar later. Maar wat blijkt ook: een overschot op het
budget leidt in het volgende jaar tot hogere uitgaven. Elke euro extra overschot op het bijstandsbudget
doet de bijstandsuitgaven een jaar later stijgen met vijftien cent.
Weinig zicht op resultaten
Kennelijk werkt de prikkel zo dat gemeenten hun bijstandsuitgaven bijstellen afhankelijk van het budget.
Volgens Aarts en Van der Veen ontstaat dit averechtse effect deels doordat gemeenten hun doelen en de
bijbehorende uitvoeringsstrategieën niet duidelijk genoeg formuleren. Veel uitvoerende professionals
hebben weinig zicht op het financieel resultaat van hun handelen. Het zou helpen als ze meer inzicht
krijgen in de bekostiging, en het management zou nadrukkelijker het verband moeten leggen tussen de
uitvoering en de realisatie van de financiële doelstellingen.
Concurrerende doelen
Een andere belangrijke oorzaak zien de auteurs in het bestaan van concurrerende doelen. Naast de
financiële doelen zijn er ook politieke, bureaucratische en professionele doelstellingen. Politieke
overwegingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer ruimhartigheid dan wenselijk is vanuit financieel
oogpunt. Door de bureaucratische rationaliteit leidt een specifieke situatie tot een bepaalde actie, los van
de vraag of die wel bijdraagt aan het geldelijke doel. En de huidige professionele rationaliteit koerst vooral
op legitimiteit en vooralsnog te weinig op bewezen effectiviteit.
Wrijvingsverliezen minimaliseren
Gemeenten kunnen de ‘wrijvingsverliezen’ als gevolg van deze concurrerende doelen verkleinen. Zo wordt
de spanning tussen de financiële en de politieke doelen kleiner als de financieel economische doelen
hogere politieke prioriteit krijgen. Dat kan als burgers en uitvoerders meer inzicht krijgen in de bekostiging
en behaalde resultaten. Verder zou er een dynamiek op gang moeten komen om de beroepsstandaarden
en vakkennis continu te willen verbeteren. Dat zet volgens de auteurs meer zoden aan de dijk dan het
toevoegen van extra financiële prikkels.
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