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De waarde van ranglijstjes 
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Stelling 
 
Ranglijstjes hebben (beleidsmatig) geen betekenis zolang 
je niet weet wat werkt of welke invloed je er op kunt 
uitoefenen 
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Basisgedachte 
We ontlenen waarde aan onze positie 
ten opzichte van personen of groepen 
die een rol vervullen die we ambiëren.  
 
›  Relatieve frustratie / relatief geluk 
›  Signaalwaarde 
›  Als je niets doet, kun je toch stijgen of dalen 

Robert K. Merton 
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Nergens een bron te vinden 



 | 5 

ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_366_en.pdf 
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www.oecdregionalwellbeing.org 



Ontwikkeling totale bevolking 2012-2025 
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Bron: CAB, 2012 
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Bevolkingsverandering (2010).  
Bron: Eurostat, 2012 



Atlas van gemeenten, 2014 
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Kernkaart Werk en Bijstand

Direct naar een gemeente

Direct naar een indicator (kaart)

Over de kernkaart
De Kernkaart Werk en Bijstand geeft
gemeenten en andere betrokkenen inzicht in
de resultaten van de uitvoering van de
bijstand.
Let op: op dit moment is nog een beperkt
aantal indicatoren beschikbaar. Dit aantal zal
in de loop van 2013 steeds verder groeien.
Lees meer >>

Type of kies een gemeente

Type of kies een indicator



Constructie van ranglijstjes / indicatoren 
1.  Validiteit en betrouwbaarheid  
2.  Objectief, subjectief (of beide)  
3.  Enkelvoudige of samengestelde indicatoren 
4.  Schaalkwesties en ordebepaling 
5.  Welk doel wordt nagestreefd? 
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Waarde = leren 
We kunnen leren van onze positie ten opzichte van andere 
personen of groepen 
 
Maar dat veronderstelt: 
a.  Dat we willen leren  
b.  Dat we kunnen leren  
 
Probleem is ‘we’ 
Probleem is de ‘zwakke technologie’ 



Waar gaan de ranglijstjes over?  
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Mechanisme 
Interventie 
Instrument 

Organisatie-
verandering 

Probleem Uitkomst 

Beleid Kan ik er wel wat aan 
doen?  
Bevolkingsontwikkeling?  
Hoeveelheid regenwater? 
Luchtkwaliteit? 

Is de uitkomst een gevolg 
van het beleid? 
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Behoefte Inputs Outputs 
Resultaten 
(outcomes) 

Beleids-
programma Implementatie Impact 

Sociaal-
economische 
analyse  / ex-ante 
evaluatie 

Monitoring  & evaluatie implementatie Monitoring  impact / socio-economische  
analyse 

Andere 
factoren 

Wat willen we veranderen?  

Waar gaan de ranglijstjes over?  
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Convergentie van werkwijze Divergentie van werkwijze 

Efficiënt 
Gedrag 

Efficiënte aanpassing door 
verbeteren uitvoeringsorga-
nisatie, o.m. door bench-
marking (‘one best way of 
organizing’) 
 

Efficiënte aanpassing aan omgeving 
 
 
 
 
 

Inefficiënt 
gedrag 

Inefficiënte aanpassing door 
onderling kopieergedrag en 
legtimiteitsoverwegingen 
 
 

Aanpassing door eigen (afwijkende) 
keuzes in beleid en doelstellingen  
 
Padafhankelijkheid  
 

Waar gaan de ranglijstjes over?  
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Kortom 
1.  Ranglijstjes hebben waarde als je weet wat werkt  
2.  Concentreer minder op ranglijstjes en meer op ontwikkelen 

van eigen kennis over wat werkt of niet  
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Dank voor uw aandacht 


