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Voorwoord 
Voor u ligt de handreiking Evaluatie als fundering voor het beleid, een publicatie van de afdeling Kennis & 
Strategie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beoogd wordt met deze 
handreiking een discussie aan te slingeren rond het onderwerp Evidence Based Policy en collega’s te 
enthousiasmeren ermee aan de slag te gaan. 

De handreiking vormt een verzameling van bestaande kennis op het gebied van evidence based policy. 
In de handreiking wordt gepleit een koppeling te maken tussen de beleidscyclus en de cyclus van 
evaluaties, waardoor evaluatie een prominentere positie in het dagelijks werk van beleidsmakers 
krijgt. Het wordt hierdoor makkelijker de vruchten van evaluatiestudies te plukken hetgeen zich zal 
vertalen in beter beleid zonder dat dit nu direct tot een grotere werklast en kostenstijgingen leidt. 

Deze publicatie betreft nadrukkelijk een momentopname; een startschot. Regelmatig komen nieuwe 
inzichten aan het licht en worden nieuwe boeken en rapporten gepubliceerd over het onderwerp. Het 
streven is dan ook na deze schriftelijke publicatie te komen tot een Rijksbrede kennisbank omtrent 
evaluatie waar geïnteresseerden zich kunnen verdiepen in evaluatiemethodieken alsmede gebruik 
kunnen maken van reeds in eerdere evaluaties vergaarde kennis omtrent de werking van 
beleidsinstrumenten.

Tot het zover is, vormt deze handreiking ook het startschot om aan de slag te gaan met de handvatten 
die geboden worden. Maak van evaluatie een structureel element in de beleidscyclus en werk zo aan 
een stevige fundering onder het beleid. 
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Inleiding
In tijden van economische crisis wordt extra duidelijk dat geld slechts één keer kan worden uitgege-
ven. Het maken van de juiste keuzes wordt daardoor extra belangrijk en de vraag naar mogelijkheden 
om beleid en de uitvoering zodanig vorm te geven dat het effectief en efficiënt is des te groter. De 
laatste jaren is steeds meer nadruk komen te liggen op het verantwoorden van de beleidsactiviteiten 
en de resultaten die daarmee zijn geboekt. De oppositie in de Tweede Kamer verwacht dat het Kabinet 
verantwoording aflegt over hun beleid en de burgers willen zien wat er met hun geld gebeurt.

In de praktijk blijkt het echter vaak lastig antwoord te geven op vragen omtrent effectiviteit en beleid. 
Het ontbreekt aan juiste informatie op basis waarvan dit type uitspraken gedaan kunnen worden. Het 
is niet zozeer een kwestie van onwil, maar deels een geval van onmacht. 

Hoewel de focus nog vooral ligt bij de verantwoording achteraf, krijgt ook de fase van beleidsvoorbe-
reiding meer aandacht. De term die in dit verband vaak gebruikt wordt is Evidence Based. Daarmee 
wordt gedoeld op het zoveel mogelijk onderbouwen van beleid met feiten en bewezen relaties tussen 
instrument en uitkomsten. Het besef dat de kern van de oplossing ligt bij een goed begin van de 
beleidscyclus is er. Maar daar komt ook de onmacht vaak om de hoek kijken. Ook al is er bereidheid 
evidence based te werken, kennis over werkzame bestanddelen voor beleid zijn, zeker in het sociale 
domein, nog schaars. 

Deze handreiking kan daar niet gelijk een oplossing voor bieden. Het verzamelen van kennis omtrent 
causaliteitsrelaties is een langdurig proces. Wel biedt deze handreiking handvatten om een start te 
maken met het vergaren van kennis over de werking van beleid en het gedachtegoed van evaluatie een 
prominente plek te geven binnen de dagelijkse beleidsactiviteiten.

De handreiking bestaat uit drie delen. In het eerste deel staat het wat, waarom en wanneer van 
evaluatie centraal. Hierbij komen vragen als Wat is evaluatie nu eigenlijk?, Wat heb je aan evaluatie? 
en Wanneer kan je evaluatie toepassen? aan de orde. 

Het tweede deel richt zich op de wijze waarop evaluaties zijn uit te voeren. De diverse soorten van 
evaluatie en hun plaats in de beleidscyclus komen aan de orde, alsmede de relatie tussen doel van de 
evaluatie, de vraag die beantwoord moet worden en de evaluatievorm die daarbij het beste past. 

Het laatste deel van deze handreiking biedt handvatten voor het beoordelen van reeds uitgevoerde 
evaluaties, zodat de uitkomsten van deze evaluaties op waarde geschat kunnen worden voor 
beleidsontwikkeling. 

In de bijlagen bij deze handreiking is voor enkele veelvoorkomende vormen van evaluatieonderzoek 
een uitgebreidere beschrijving opgenomen van de toepassingsmogelijkheid, de procestappen en de 
aandachtspunten.



1 De kern, het nut en de gewoonte
Het is goed mogelijk evaluatie te zien als een containerbegrip. Er zijn immers vele activiteiten die 
eronder te scharen zijn. Maar wat is nou eigenlijk de kern van evaluatie? Wat heb je eraan? Waar 
gebruik je het voor? Dit hoofdstuk gaat in op deze en andere vragen. 
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1.1 De kern van evaluatie
Het beeld dat er over evaluatie en evidence based beleid leeft, is doorgaans vrij beperkt. Evaluatie 
biedt echter een breed spectrum aan toepassingsmogelijkheden voor alle delen van de beleidscyclus. 

Evaluatie is meer dan doelen afvinken, het hoort in de beleidscyclus
Wanneer mensen gevraagd worden een omschrijving te geven van evaluatie zal deze waarschijnlijk 
vaak een van de volgende strekkingen hebben:

•	 Evaluatie is achteraf bekijken welke dingen er goed zijn gegaan en welke niet.
•	 Evaluatie is het na afronding van een activiteit, programma op tijdsperiode bekijken of de gestelde 

doelen zijn behaald.
•	 Evaluatie is leren van de gemaakte fouten.

Elk van deze omschrijvingen klopt. Evaluatie is inderdaad kijken naar de gestelde doelen. Ook gaat het 
gepaard met een analyse van de succes- en faalmomenten en het levert leerpunten op voor verdere 
activiteiten. De focus van deze omschrijvingen ligt alleen wel allemaal aan het eind of na afsluiting 
van een beleidstraject. Evaluatie omvat echter veel meer en de principes van evaluaties zijn op veel 
meer momenten in te zetten. Zoals in hoofdstuk 2 ook in meer detail zal worden toegelicht, is 
evaluatie niet alleen maar achteraf bekijken of de doelen zijn gehaald. Het vormt een continue 
mogelijkheid om de beleids- en besluitvorming te ondersteunen. Evaluatie zou dan ook integraal 
onderdeel moeten zijn van de beleidscyclus. 

Evaluatie is niet alleen sluitpost, maar ook start- en ijkpunt 
Ook aan het begin van een beleidstraject is het zinvol na te denken over evaluatie en de basis voor het 
beleid. Evaluatie is dan ook geen sluitpost, maar zeer zeker ook een startpunt in het proces. In plaats 
van het bekijken of de gestelde beleidsdoelen zijn behaald, heeft evaluatie aan het begin van het 
traject tot doel de relatie tussen probleem, instrument of interventie en de gestelde doelen in kaart te 
brengen. Door het goed in kaart te brengen van de beleidstheorie, de onderliggende motivatie voor 
de gekozen beleidsaanpak, wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de gestelde aanpak logischerwijs 
kan leiden tot vermindering van het beleidsprobleem dat de aanleiding tot overheidsinventie is 
geweest. 

Bij langlopende of meer continue beleidstrajecten is er niet echt sprake van een duidelijk eindpunt 
waarop de evaluatie kan plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat er ten grondslag van het beleid en de 
activiteiten die in dat kader worden uitgevoerd, doelstellingen liggen. Door middel van evaluatie kan 
zicht worden verkregen op de vorderingen op deze doelstellingen en kan bekeken worden of de 
gehanteerde aanpak in de praktijk de gewenste effecten heeft. Op basis van deze informatie kan 
besloten worden in hoeverre aanpassing van het beleid noodzakelijk is om een groter resultaat op de 
gestelde doelen te bereiken. Evaluatie biedt daarmee mogelijkheden om gedurende de looptijd van 
een beleidstraject het beleid te ijken aan de hand van informatie uit de praktijk. 
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Evaluatie is geen kunst, maar praktijk en gewoon doen
Bovenstaande klinkt eenvoudig. Tot op zekere hoogte is dat ook zo. De kunst van het evalueren 
bestaat niet. In veel gevallen is evalueren niets meer dan de tijd nemen om de onderliggende 
gedachtegang over de relatie tussen het beleidsprobleem, de interventie en de doelstellingen goed uit 
te schrijven, te inventariseren welke vorderingen er zijn geboekt op de doelstelling en te bepalen of de 
ingezette weg ook leidt tot de gewenste uitkomsten. 

Toewerken naar meer evidence based policy begint er dan ook mee om daarvoor de tijd te nemen. 
Uiteraard worden er aan de diverse vormen van evaluatie bepaalde kwaliteitseisen gesteld. Maar deze 
zijn niet ingewikkeld en kunnen in de praktijk geleerd worden. Deze handreiking biedt in ieder geval 
een eerste handvat bij het uitvoeren van evaluaties in de diverse stadia van de beleidscyclus. 

1.2 Het nut van evaluatie
Evaluatie wordt soms gezien als een nutteloze investering van tijd en geld. Vaak is er al wel zicht op de 
mate waarin doelen zijn behaald. Een evaluatie zou dan alleen maar een reeds bestaand beeld 
bevestigen. Ook is er vaak wel een idee over de dingen die mis zijn gegaan of de reden waarom het 
beleid niet heeft gewerkt. De meerwaarde van de aanvullende kennis wordt dan soms in twijfel 
getrokken. Desondanks heeft voldoende aandacht voor de (mogelijke) effecten van beleid gedurende 
de gehele beleidscyclus diverse voordelen. 

Evaluatie draagt bij aan: beter beleid
Meer oog voor de relatie tussen beleidsprobleem, beleidsactiviteiten en beleidsdoel zet je ertoe aan 
goed na te gaan of de beoogde beleidsinzet de gewenste effecten kan hebben. Door gebruik te maken 
van bestaande kennis over de relaties tussen het beleidsprobleem en beleidsdoel en de uitwerkingen 
die interventies kunnen hebben, kan de focus van beleid worden verscherpt. Het beleid wordt 
hiermee specifieker gericht op het beoogde doel en zal hierdoor ook betere resultaten kunnen 
boeken. 

Nou zal niet voor alle nieuwe beleidsproblemen een klipklare oplossing voor handen zijn. Veel van de 
nieuwe beleidsinitiatieven doen zich voor op nieuwe beleidsterreinen. Maar mogelijk zijn er wel 
aanverwante beleidsterreinen van waaruit interventies vertaald kunnen worden. Door vervolgens de 
resultaten in de nieuwe setting te volgen, ontstaat er ook voor nieuwe beleidsterreinen zicht op 
succesvolle en minder succesvolle elementen uit beleidsactiviteiten. 

Evaluatie draagt bij aan: minder kosten
De zekerheid dat het beleid de gewenste resultaten zal hebben, kan niet gegeven worden. Veelal 
worden interventies ingezet in complexe situaties, waarbij de invloed van de interventie in interactie 
met de omgeving niet volledig te voorspellen is. Hierdoor blijft het lastig om te voorkomen dat er 
beleidsmaatregelen worden genomen die niet de gewenste resultaten opleveren. Informatie over de 
werking van het beleid in diverse omstandigheden, die door middel van evaluatie kan worden 
vastgesteld, maakt het mogelijk een betere inschatting van de kans van slagen van een beleidsmaatre-
gel te maken. Wanneer de kans van slagen van een beleidsmaatregel gering is, moet de afweging 
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gemaakt worden of de voorgenomen investering dit waard is. Interventies die naar verwachting niet 
tot goede resultaten zullen leiden, kunnen dan aan de voorkant van het traject worden gestopt. 
Aandacht voor evaluatie in het begin van de beleidscyclus, kan dus leiden tot kostenbesparing. Ook 
het aanscherpen van het beleid op basis van voortgangsrapportages leidt mogelijk tot kostenbespa-
ring of een grotere efficiëntie van het beleid. 

Evaluatie draagt bij aan: resultaatgerichtheid
Naast een bijdrage aan de kwaliteit van het beleid en mogelijke kostenbesparingen in de uitvoering 
van beleid draagt meer aandacht voor evaluatie en evidence based policy bij aan de resultaatgericht-
heid. Door na te denken over de relatie tussen het beleidsprobleem, de beleidsmaatregel en het 
beleidsdoel wordt meer inzicht gerealiseerd in de haalbaarheid van operationele doelstellingen. 
Veelal zijn beleidsdoelstellingen algemeen van aard. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete 
doelstellingen die meetbaar zijn (operationele doelstellingen). Evaluatie en gebruik van bestaande 
kennis bij het formuleren van beleid, maakt het mogelijk doelstellingen te concretiseren en meetbaar 
te maken. 

Wanneer de argumentatie voor een beleidsmaatregel zorgvuldig is opgebouwd en de doelstellingen 
die zijn geformuleerd concreet en haalbaar zijn, biedt dit vervolgens ook houvast bij de verantwoor-
ding van behaalde resultaten op een later moment in de beleidscyclus. 

Voorbeeld doelstelling

Een simpel voorbeeld van een algemene doelstelling kan zijn: Het vergroten van kennis van uitvoeringspart-
ners over de rechten van cliënten. Er deed zich een probleem voor: gebleken was dat er de rechten van 
cliënten vaak geschonden werden. Oorzaak van dit probleem was onvoldoende kennis bij de medewerkers. 
Om dit probleem te verhelpen is besloten de medewerkers op te leiden in de rechten van cliënten. De 
interventie in dit voorbeeld is dus een opleiding waarmee de kennis onder medewerkers werd vergroot. 

Het daadwerkelijk meten of de kennis van medewerkers is vergroot is heel lastig. Los van het invoeren 
regelmatige examens zijn er geen goede graadmeters om te meten welke kennis de medewerkers in hun 
hoofd hebben. Toch zijn er operationele doelstellingen die kunnen aantonen of de situatie is verbeterd:

OD 1: Een daling van het aantal schendingen van de rechten van cliënten door medewerkers
OD 2: Een aantal medewerkers dat in een bepaalde periode de opleiding met succes heeft afgerond

Bij deze operationele doelstellingen is de beleidstheorie dat een opleiding de kennis vergroot (een veel 
bewezen relatie) wel belangrijk. De operationele doelstellingen zijn niet een vertaling van de algemene 
doelstelling maar zijn gericht op het meten van de veranderingen in het beleidsprobleem en de mate waarin 
het instrument is toegepast. Doordat de relatie tussen beleidsprobleem, beleidsmaatregel en beleidsdoel 
inzichtelijk is gemaakt en valide is bevonden, is het mogelijk om op basis van de operationele doelstellingen 
te zeggen dat de kennis van uitvoeringspartners over de rechten van cliënten is vergroot als gevolg van de 
inzet van de beleidsmaatregel.  De beleidsverantwoordelijke kan hier dan ook op afgerekend worden. 
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1.3 De gewoonte van evaluatie…
Om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van evaluatie zou evaluatie een gewoonte 
moeten zijn. De principes van evaluatie worden opgenomen in de reguliere routine, waardoor het 
geen extra tijd kost om te komen tot evidence based beleid. Wel zou een verschuiving van tijd over de 
gehele looptijd van beleid kunnen optreden. Door meer tijd te investeren aan de voorkant, kan er aan 
de achterkant van het proces tijd gewonnen worden en kwalitatief betere informatie worden verza-
meld voor verdere besluitvorming. Afhankelijk van de fase waarin het beleid zich bevindt, zijn andere 
evaluatiegewoontes aan de orde. 

Bij beleidsvoorbereiding
Voordat beleid wordt ingevoerd, wordt een uitgebreid proces, bestaande uit verschillende stappen, 
doorlopen. De beleidsvoorbereiding begint op het moment dat een beleidsprobleem optreedt, 
waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Logischerwijs is de eerste stap het in kaart brengen 
van het probleem. Hierbij gaat het om het soort probleem1, de omvang en, voor zover bekend, de 
oorzaak/oorzaken van het probleem. De tweede stap is het formuleren van de gewenste situatie. Hoe 
zou het moeten zijn? Dit is het beleidsdoel dat je met de beleidsmaatregel wil bereiken. Veelal is dit 
een algemeen doel, zoals in het eerder voorbeeld is toegelicht, maar het kan ook zeer concreet zijn. 
Dit hangt veelal samen met de aard van het probleem.

De derde stap in het proces is het bepalen van de meest geschikte aanpak om het probleem te 
verhelpen. Hierbij kunnen zich diverse situaties voordoen. In het kader worden de opties 
weergegeven. 

Mogelijke situaties bij bepalen beleidsmaatregel
•		 Het	beleidsprobleem	is	vaker	voorgekomen	en	er	zijn	beleidsmaatregelen	bekend	die	het	probleem	
  kunnen verhelpen. 
•		 Op	het	betreffende	beleidsterrein	is	het	probleem	nog	niet	eerder	voorgekomen,	maar	op	een	aanver
  want beleidsterrein wel. De daar toegepaste oplossing is, eventueel met kleine aanpassingen, ook 
  geschikt in deze situatie.
•		 Het	beleidsprobleem	is	nieuw	waardoor	er	nog	geen	beleidsaanpakken	bekend	zijn.	Ook	op	andere	
  terreinen is geen aanpak bekend. Er moet daarom een nieuwe aanpak bedacht worden. 
•		 Er	zijn	meerdere	oplossingen	bekend	die	een	oplossing	voor	het	probleem	bieden.	Het	vraagstuk	richt	zich	
  hierdoor meer op het maken van een keuze tussen de alternatieven in plaats van het vinden van een 
  geschikte oplossing

Afhankelijk van de situatie wordt er een keuze gemaakt voor een bestaande of nieuwe aanpak. 
Ongeacht de situatie is het van belang om de argumentatie voor de gekozen beleidsmaatregelen goed 
uit te werken. Hier hoort ook zeer zeker de argumentatie voor de gekozen inrichting van het uitvoe-
ringsproces bij. Door dit als gewoonte aan te leren zal het beleid aan kracht winnen en meer evidence 
based worden. Indien het een bekend probleem met een geijkte beleidsmaatregel is, kan veelal 
1   Gebeurt iets te weinig of juist te vaak? Gaat het om personen of instellingen/organisatie? Wat zijn de omstandigheden  

 waarbinnen het probleem zich voordoet? Wat zijn daarbij de beïnvloedende factoren?
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volstaan worden met verwijzingen naar rapportages waarin de relatie tussen beleidsprobleem, 
beleidsmaatregel en het beleidsdoel wordt toegelicht. Bij nieuwe of overgenomen en aangepaste 
beleidsmaatregelen is de beschrijving van de beleidstheorie uitgebreider. Duidelijk moet worden 
waarom de beleidsmaatregel geschikt wordt geacht voor het oplossen van het beleidsprobleem. 
Indien dit niet aannemelijk gemaakt kan worden, is het de vraag of de beleidsmaatregel daadwerkelijk 
de gewenste effecten zal hebben. 

De vierde en tevens laatste stap bij beleidsvoorbereiding zou het operationaliseren van de 
doelstelling(en) moeten zijn. Daarbij horen ook indicatoren die laten zien in hoeverre de operatio-
nele doelstellingen worden bereikt. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om het beleid op een 
later moment in de beleidscyclus te toetsen op vorderingen ten opzichte van het beoogde einddoel. 
Om deze te kunnen bestempelen als zijnde een gevolg van de inzet van de beleidsmaatregelen, zou er 
op de geoperationaliseerde doelstellingen ook een nulmeting uitgevoerd moeten worden. Dit vormt 
de uitgangssituatie die door middel van de beleidsmaatregel moet worden veranderd naar de in het 
beleidsdoel beoogde situatie. Hier kan een overlap in zitten met de beschrijving van het beleidspro-
bleem, maar belangrijk verschil is dat dit de startscore op de indicatoren is, die later gebruikt wordt 
om de vorderingen beoordelen.

1.1 Beleidsvoorbereiding

Politiek
Stap 1

Beleidsprobleem
Kern & Omvang

Oorzaak & Gevolg

Stap 3

Aanpak
Beleid & Beleidstheorie 
Uitvoering & Tijdspad

Stap 2

Gewenste 
Situatie

Beleidsdoelstellingen

Stap 4

Operationalisatie & Indicatoren
Wat meten? Waarom dit meten? Hoe dit meten?

Uitvoeren 0-meting
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Kern & Omvang

Oorzaak & Gevolg

Stap 3
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Stap 2

Gewenste 
Situatie

Beleidsdoelstellingen

Stap 4

Operationalisatie & Indicatoren
Wat meten? Waarom dit meten? Hoe dit meten?

Uitvoeren 0-meting
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Bij beleidsuitvoering
Nadat de beleidsmaatregel is ontworpen, er heldere en meetbare operationele beleidsdoelstellingen 
zijn geformuleerd en de uitgangssituatie is bepaald, is het tijd de beleidsmaatregel in de praktijk te 
brengen. Ook in deze fase kan evaluatie bijdragen aan het verbeteren van het beleid in de vorm van 
het volgen van de implementatie en de mate van doelbereik. 

Een bewezen effectieve beleidsmaatregel kan in de praktijk tegenvallende resultaten opleveren. Een 
verklaring hiervoor kan gevonden worden in de wijze waarop de beleidsmaatregel is geïmplemen-
teerd. Ook externe invloeden, bijvoorbeeld veranderende economische omstandigheden of capaci-
teitsproblemen bij de uitvoerders, kunnen de resultaten van een beleidsmaatregel beïnvloeden. 
Gedurende de beleidsuitvoering is het daarom verstandig om te bezien of de beleidsmaatregel 
geïmplementeerd is zoals bedoeld en of de omstandigheden waarbinnen de maatregel effect moet 
sorteren ook gelijk zijn aan de verwachte omstandigheden. Wanneer in de praktijk niet voldaan wordt 
aan belangrijke randvoorwaarden waaronder het beleid optimaal effect kan hebben, kan dit aanlei-
ding zijn om het beleid of de (aansturing van de) uitvoering bij te stellen.

Het komt regelmatig voor dat de uitvoering wordt belegd bij medeoverheden die binnen het kader 
van de wetgeving de ruimte krijgen de uitvoering naar eigen inzicht in te richten. De precieze 
invulling van de uitvoering van beleid komt dan deels bij anderen dan de beleidsverantwoordelijke te 
liggen, met mogelijke uitvoeringsverschillen tot gevolg. Juist verscheidenheid in uitvoeringswijze is 
een mogelijke verklaring voor verschillen in effectiviteit van het beleid. Vanuit het effectiviteitsvraag-
stuk is het dan ook interessant de verschillen in kaart te brengen. Zeker bij beleidsmaatregelen 
waarvoor nog relatief weinig bekend is over de meest effectieve wijze van uitvoering vormt dit een 
belangrijke bron van informatie. Te snel sturen op een uniforme uitvoeringswijze kan dan zelfs 
contraproductief werken. 

Wanneer er zicht is op de implementatie van de maatregel is het zaak ook de vorderingen op de 
beleidsdoelstellingen te volgen aan de hand van de bij de beleidsvoorbereiding opgestelde criteria. 
Tegenvallende resultaten kunnen een indicatie van niet effectief beleid zijn. Hierbij moet wel in acht 
genomen worden dat veel beleidsmaatregelen niet direct effect hebben, maar pas op de langere 
termijn. In de uitvoeringsfase moet dus niet te snel geconcludeerd worden dat beleid niet effectief is. 

In de praktijk is er ook oog voor deze zaken. Er zijn voortgangsrapportages, worden best practices 
verzameld en de uitvoeringsinstanties leggen verantwoording af over de uitvoering van beleid. Vanuit 
evaluatieperspectief is een koppeling met de uitgangspunten van het beleid en een gestructureerde 
vorm van een vinger aan de pols houden wel wenselijk. Als je in de uitvoeringsfase nog criteria voor 
het in kaart brengen en beoordelen van de effecten van het beleid moet bedenken, ben je eigenlijk al 
te laat. De uitvoeringsfase is ook in het geval van evaluatie een kwestie van uitvoering. 
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1.2 Beleidsuitvoering

Bij beleidsverantwoording en beleidsvernieuwing
Beleidsverantwoording en beleidsvernieuwing gaan goed samen. Er is relatief weinig echt nieuw 
beleid en er is zelden beleid dat volledig wordt gestopt zonder dat daar ander beleid voor in de plaats 
komt. In de praktijk lijken deze twee zaken echter verschillende dingen te zijn, die ook regelmatig los 
van elkaar plaatsvinden. Een goede toepassing van evaluatiemethodieken in deze fase van de beleids-
cyclus laat zien dat beleidsverantwoording en beleidsvernieuwing betrekking hebben op hetzelfde 
moment in de beleidscyclus. 

De meest toegepaste vormen van evaluatieonderzoek hebben betrekking op de terugblik. Het beleid is 
bedacht, uitgevoerd en heeft als het goed is tot gewenste en mogelijk tot ongewenste resultaten 
geleid. Het moment is dan gekomen om hierover verantwoording af te leggen. Dat evaluatie een rol 
speelt in de verantwoording is voor niemand vreemd. Voor veel zaken is ook sprake van verplichte 
verantwoording. Terugkijken op de effecten van beleid wordt meer en meer een gewoontegoed, maar 
is zeer zeker nog geen standaardpraktijk. Bovendien zijn kwalitatief goede evaluaties nog schaars. Dat 
is jammer, want juist in deze fase van de beleidscyclus is veel te leren over de effectiviteit van beleids-
maatregelen en kunnen concrete aanknopingspunten voor verdere beleidsvorming worden 
gevonden. 

Verantwoording over beleid richt zich over het algemeen op de vraag of de doelen zijn bereikt en 
welke kosten er zijn gemaakt. De vraag of het niet beter of goedkoper kan, volgt doorgaans. De vraag 
waarom het beleid  wel of niet werkt, wordt minder vaak gesteld, terwijl die minstens zo belangrijk is. 
In het antwoord op die vraag zitten namelijk de lessen voor beleid. Het is de vraag die nodig is voor 
een goede heroverweging en mogelijke vernieuwing van het beleid. 

Implementatietoets
Is het beleid geimplementeerd zoals 

was voorzien? En is aan alle 
randvoorwaarden voldaan?

Monitoring
In hoeverre zijn er ontwikkelingen te 

zien op de indicatoren en in de 
omgeving?

Uitvoeringskenmerken
Welke verschillende uitvoeringsvormen 

doen zich voor?
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Zolang als beleidsverantwoording en beleidsvernieuwing in de praktijk nog niet samengaan, zal dit 
waarschijnlijk ook niet snel veranderen. Daarom is een goede koppeling in de tijd van retrospectief en 
prospectief denken over beleid nodig. Teruggrijpend op de beleidstheorie en de bevindingen die 
gedurende de uitvoeringsperiode aan de hand van de beoordelingscriteria zijn opgedaan, wordt in 
deze fase vastgesteld of de vooraf gestelde doelen zijn behaald (resultaat), in hoeverre de uitvoering 
van het beleid efficiënt is verlopen (doelmatigheid) en, zo goed als mogelijk, in hoeverre het gevoerde 
beleid de verklaring is voor de behaalde resultaten (beleidseffect) en in welke mate het beleidspro-
bleem dat aanleiding vormde voor het beleid is verminderd (maatschappelijk effect). 

1.3 Beleidsverantwoording en -vernieuwing

OpbrengstNieuwe informatieInput informatie

Efficiëntie
In hoeverre is de verhouding 

kosten-baten optimaal?

Effectiviteit
In hoeverre is het 

beleidsprobleem verholpen?

Causaliteit
Is het beleid verantwoordelijk 

voor de veranderingen?

Neveneffecten
In hoeverre zijn er onverwachte 

neveneffecten?

Daar waar onvoldoende resultaat is geboekt, de uitvoering inefficiënt is verlopen, het beleid niet het 
gewenste effect heeft gehad en/of het beleidsprobleem niet is verminderd, dient gezocht te worden 
naar verklaringen voor deze tegenvallende uitkomsten van de beleidsinzet. Deze verklaringen kunnen 
op verschillende aspecten zitten:
•	 De achterliggende beleidstheorie, waarin de causaliteit tussen beleidsprobleem, beleidsinstrument, 

resultaat en outcome wordt beschreven bevat onjuiste assumpties.
•	 De beleidsmaatregel heeft in de praktijk anders vormgekregen dan oorspronkelijk was voorzien of 

heeft vertraging opgelopen. 
•	 De context (bv. andere beleidsmaatregelen die (onbedoeld) tegengestelde werkingen hebben, 

economische omstandigheden), waarin de beleidsmaatregel zijn uitwerking moest hebben, is 
anders gebleken dan voorzien, waardoor de werking van de beleidsmaatregel niet optimaal was. 

•	 Het beleid heeft onvoldoende kans (tijd) gekregen effecten te behalen.

De gevonden verklaringen voor het niet (volledig) succesvol zijn van de beleidsmaatregelen vormen 
de inzet voor het nadenken over continuering en eventuele, aanscherping, verandering of staken van 
het beleid. De cirkel is daarmee rond. Je begint immers “opnieuw” met nadenken over het ontwerp 
van je beleid en de wijze waarop het beleid tot de gewenste maatschappelijke effecten moet komen. 

OpbrengstNieuwe informatieInput informatie

Efficiëntie
In hoeverre is de verhouding 

kosten-baten optimaal?

Effectiviteit
In hoeverre is het 

beleidsprobleem verholpen?

Causaliteit
Is het beleid verantwoordelijk 

voor de veranderingen?

Neveneffecten
In hoeverre zijn er onverwachte 

neveneffecten?
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1.4 Regeren is vooruitzien, maar niet vooruitlopen
Evaluatie is een doorlopend proces waarin telkens dezelfde activiteiten terugkomen, zij het binnen 
één beleidsdomein steeds verder gefocust. Er zit een lijn in de opbouw van de evaluatiecyclus, net zo 
goed als die ook in de beleidscyclus zelf zit. Iedere fase van de beleidscyclus heeft zijn eigen kenmer-
ken. Van het probleem in de beleidsvoorbereiding, via de ontwikkeling van de oplossing, de imple-
mentatie van het beleid en het bereiken van resultaten richting het verhelpen van het probleem 
waarmee het allemaal begonnen is. Het is een proces en geen verzameling van op zich staande 
blokken. Zo is het ook met evaluatie. Om uiteindelijk een kwalitatief goede eindevaluatie uitgevoerd 
te hebben, doorloop je een proces van kleine evaluatieactiviteiten en pluk je niet in één keer alle 
stukjes bij elkaar. Het begint met het in kaart brengen van hetgeen je wilt evalueren, je ontwikkelt het 
plan hoe je gaat evalueren, je meet de startsituatie, volgt de implementatie en de ontwikkelingen 
tijdens de uitvoering en meet uiteindelijk opnieuw om te bezien of de resultaten en effecten zijn 
bereikt. Net zo goed als je theoretisch gezien geen beleid kunt maken zonder een beleidsprobleem 
onderscheiden te hebben, is het niet mogelijk kwalitatief goed te evalueren als je niet weet hoe een 
maatregel zou moeten werken. 

Een optimaal resultaat voor zowel beleid als evaluatie wordt bereikt door beide cycli aan elkaar te 
verbinden. Het voorafgaande laat al zien dat in elke fase van de beleidscyclus er verschillende 
activiteiten van evaluatie te ondernemen zijn, alsmede dat evaluatie voor diverse doeleinden gebruikt 
kan worden. Onderstaand figuur geeft het grafisch weer. 

1.4 Gecombineerde beleids- en evaluatiecyclus

Context   

Beleidsvoorbereiding Beleidsuitvoering Beleidsverantwoording

& -vernieuwing

Beleidsprobleem

Ex-ante - Vooruitkijken Ex-durante - Status quo Ex-post - Terugkijken

Informatie over resultaat en verbetermogelijkheden

Kennis over werking van beleid

De kracht van het cyclisch werken is dat het proces een voorspelbaar verloop kent en je ook weet waar 
je naartoe werkt. Je kunt het daardoor plannen en het is vooraf te overzien wanneer je welke activitei-
ten moet uitvoeren.

Context   

Beleidsvoorbereiding Beleidsuitvoering Beleidsverantwoording

& -vernieuwing

Beleidsprobleem

Ex-ante - Vooruitkijken Ex-durante - Status quo Ex-post - Terugkijken

Informatie over resultaat en verbetermogelijkheden

Kennis over werking van beleid
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Deze sturing kan in de dagelijkse praktijk ook houvast geven. De beleidsrealiteit staat immers niet 
alleen. De politieke realiteit kent zijn eigen cycli en die hoeven niet één op één aan te sluiten op de 
beleids- en evaluatieclycli. Hoewel een aanzienlijk deel van de beleidsdossiers weinig gevolgen 
ondervinden van politieke verschuivingen, zijn er altijd dossiers waarbij de beleidspraktijk en 
politieke realiteit niet op elkaar aansluiten. Een kortere politieke horizon vraagt om snellere resulta-
ten en leidt tot eerdere aanpassingen van het beleid, terwijl deze resultaten mogelijk nog niet behaald 
(kunnen) zijn en aanpassingen van het beleid volgen voordat uberhaupt is vastgesteld of het beleid 
wel of niet werkt. 

Het kader dat een gecombineerd beleids en evaluatiecyclus schept, geeft inzicht op het moment dat 
men op de zaken vooruitloopt. Het laat zien welke informatie op welk moment in het proces voor-
handen is en waarover dus uitspraken gedaan kunnen worden. Hier biedt daarmee ook onderbouwing 
voor de vraag om “tijd” en de reactie “dat weten we nog niet”. Het combineren van de beleids- en 
evaluatiecycli kan tegenwicht geven tegen gevolgen van asynchroon verlopende politieke cycli.
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2 Uitvoeren van evaluaties 
Het vorige hoofdstuk heeft een kader geboden voor het integreren van evaluatie in de beleidscyclus. 
Dit vormt het uitgangspunt van dit hoofdstuk waarin het uitvoeren van evaluaties aan de orde komt. 
Na een korte introductie in een aantal belangrijke evaluatiestromingen wordt ingegaan op de diverse 
typen van evaluatie, hun focus en doel en hun plek in de beleidscyclus. In de bijlage bij deze handrei-
king is voor de selectie van evaluatietypen ook een iets uitgebreidere beschrijving gegeven. 
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2.1 Evaluaties in hun soort
Er zijn verschillende stromingen binnen de wereld van evaluatie op basis waarvan evaluaties zijn uit te 
voeren. Bij twee hiervan is het goed even stil te staan. De eerste omdat deze voor veel mensen 
weergeeft hoe een evaluatie op een goede manier wordt uitgevoerd. De tweede omdat deze belang-
rijke oplossingen biedt voor de problemen in de uitvoeringspraktijk van de eerste. 

(Quasi) experimentele evaluatie
De (quasi) experimentele evaluatiemethode gaat er, in zijn basale vorm, vanuit dat er twee gelijke 
onderzoeksgroepen zijn die met elkaar worden vergeleken. De ene onderzoeksgroep wordt wel bloot 
gesteld aan de interventie, de andere niet. De veronderstelling is dat door variaties in onderzoeks-
groep en omgeving uit te sluiten de interventie het enige onderscheid is tussen beide onderzoeks-
groepen. Eventuele gevonden verschillen in uitkomsten van het experiment tussen de twee onder-
zoeksgroepen is dan alleen toe te schrijven aan de interventie. 

Er zijn enkele belangrijke nadelen van de experimentele methode. In de eerste plaats is misschien wel 
vast te stellen dat iets werkt, maar onbekend blijft waarom iets heeft gewerkt. De input van het 
experiment wordt zo veel mogelijk beheerst, maar de effecten zelf vinden plaats binnen een gesloten 
systeem (black box). Ten tweede is het de vraag of het een reële assumptie is dat alle factoren die de 
uitkomsten van het experiment kunnen beïnvloeden zijn uit te schakelen en dat er daadwerkelijk twee 
identieke onderzoeksgroepen zijn samen te stellen. Zeker in het sociale domein kenmerken de 
onderzoeksomstandigheden zich door een grote mate van complexiteit. Tot slot kunnen omgevings-
invloeden niet buiten beschouwing worden gelaten, omdat die veelal bepalend zijn voor de manier 
waarop de interventie uitwerkt op een onderzoeksgroep of persoon.

2.1 Quasi Experimentele evaluatie

Context
Groep

Interventie

Controle
Groep

Startmeting

Startmeting

Interventie

Nameting

Nameting

Verschil = effect    interventie

Ondanks de nadelen is de (quasi) experimentele methode wel degelijk toepasbaar. Wanneer de 
onderzoeksvraag zich niet richt op de details maar meer op de hoofdlijn kan de een vergelijking 
tussen onderzoeksgroepen waardevolle informatie opleveren gedurende de evaluatie. In de praktijk 
ontstaan regelmatig situaties waarin er twee groepen ontstaan. Daarnaast is het binnen beleid goed 
mogelijk gebruik te maken van experimenten voorafgaand aan een generieke invoering van 
beleidsmaatregelen. 

Context
Groep

Interventie

Controle
Groep

Startmeting

Startmeting

Interventie

Nameting

Nameting

Verschil = effect    interventie
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Realistisch Evalueren
Voor meer gedetailleerde vragen, en daarmee voor vragen in het sociale domein, biedt realistic 
evaluation uitkomst. Deze vorm van evalueren is door Ray Pawson & Nick Tilley opgesteld als reactie 
op de experimentele methode. Realistische evaluatie maakt onderscheid tussen context, mechanisme 
en outcome. Een evaluatieonderzoek moet de onderliggende mechanismen aan het daglicht brengen 
die door de interventie op gang worden gebracht. Daarnaast is het zaak dat de specifieke condities 
worden geïdentificeerd, waaronder het onderliggende mechanisme de gewenste uitwerking heeft. 
Immers, niet bij iedereen en onder alle omstandigheden worden mensen op eenzelfde manier 
beïnvloed. Deze condities noemen Pawson & Tilley de context. Condities kunnen fysieke factoren zijn, 
maar bijvoorbeeld ook karaktereigenschappen van de doelgroep en economische omstandigheden.

Realistic evaluation laat zich het best samenvatten in de zin “Wat werkt, voor wie onder welke omstandighe-
den?”. Door een bepaald mechanisme zo uitgebreid mogelijk toe te passen, de context in kaart te 
brengen en de uitkomsten te bestuderen, is een goed en gedegen beeld te vormen van de werking van 
het mechanisme. Het toont of het instrument werkt, voor wie het werkt en onder welke omstandighe-
den het werkt. In plaats van dat bevindingen van de evaluatie op één casus worden betrokken, worden 
de conclusies gebaseerd op een verzameling van vergelijkbare cases waarbij systematisch wordt 
gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de cases en hun mogelijke relatie tot de 
gevonden maatschappelijke veranderingen. Wanneer eenzelfde patroon van interventie, omgeving en 
uitkomst vaker terugkomt, vormt die een belangrijke indicatie voor een robuust patroon. 

2.2 Realistische evaluatie

Evaluatiekader

(C= Context)  + (M= Mechanisme) = (O= Outcome)

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=OCase

C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Context

Mecha-
nisme

Outcome

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Evaluatiekader

(C= Context)  + (M= Mechanisme) = (O= Outcome)

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=OCase

C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Context

Mecha-
nisme

Outcome

Case
C+M=O

Case
C+M=O

Case
C+M=O
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2.2 Fases van de evaluatiecyclus
Evaluatie laat zich, zoals figuur 1.4 ook laat zien, indelen in drie categorieën, namelijk: ex-ante, 
ex-durante en ex-post. In deze paragraaf geven we een indeling van de typen evaluatie en hun plaats 
in de beleidsevaluatiecyclus.

Beleidsvoorbereiding n Ex-ante evaluatie
De periode van ex ante evaluatie loopt synchroon met de fase van beleidsvoorbereiding. Centraal bij 
het type evaluatie dat binnen deze categorie valt is het “vooruit kijken”. Evaluaties richten zich op de 
vraag in hoeverre de voorgestelde maatregel ertoe bij zal dragen het maatschappelijke probleem dat 
ten grondslag ligt aan het beleid op een efficiënte manier te verhelpen. Het evaluatiespectrum kent 
een breed scala aan instrumenten lopend van een relatief eenvoudige plausibiliteitstoets tot een 
volledige (maatschappelijke) kostenbatenanalyse.

Er zijn instrumenten die zich richten op de theoretische basis die onder de beleidsmaatregel is gelegd. 
Zij toetsen de kans van slagen van het beleid. Hierin vervult zowel wetenschappelijke als praktijk- c.q. 
veldkennis een belangrijke rol. Andere vormen van evaluatie richten zich op de vraag of de uitvoering 
van het beleid op een efficiënte (kostenaspect) en effectieve (resultaat) manier is vormgegeven. 
Hiervoor is zicht nodig op de effectiviteit van de ingezette maatregelen en kennis van efficiënte 
manieren van inrichten van uitvoeringsprocessen.

Kernvragen bij ex-ante evaluatie

Vooruitkijken vormt de basis van ex-ante evaluatie-instrumenten. Het draait om verwachtingen omtrent 
efficiëntie	en	effectiviteit	van	beleid.	Het	type	vragen	dat	hierbij	aan	de	orde	kan	zijn,	is:

•		 Welke	effecten	kunnen	behaald	worden	door	het	inzetten	van	een	beleidsmaatregel?
•		 In	hoeverre	wegen	de	kosten	van	een	beleidsmaatregel	op	tegen	de	verwachte	effecten?
•		 Is	het	beleid	haalbaar	en	uitvoerbaar?
•		 Welke	maatregelen	zijn	het	meest	kosten-effectief?
•		 Welke	randvoorwaarden	bepalen	de	effectiviteit	van	het	beleid?
•		 Welke	stakeholders	hebben	welke	belangen	bij	deze	beleidsmaatregel?
•		 Welke	contextuele	ontwikkelingen	kunnen	van	invloed	zijn	op	het	beleid?
•		 Welke	informatie	is	nodig	om	uiteindelijk	uitspraken	te	kunnen	doen	over	de	effectiviteit	van	het	beleid?

Welk type ex-ante evaluatie je kunt uitvoeren is afhankelijk van de mate waarin kennis en informatie 
beschikbaar zijn over de werking van beleidsmaatregelen, de context waarbinnen maatregelen goede 
werking kunnen hebben, de kosten die een goede uitvoering met zich mee brengt, de mate waarin 
een maatregel effect kan hebben en de waarde van de mogelijke effecten in termen van geld. In de 
praktijk is dit type informatie vaak beperkt voor handen. Meer geavanceerde vormen van ex-ante 
evaluaties kunnen daardoor veelal niet volledig uitgevoerd worden. Dat neemt niet weg dat er vaak 
versimpelde alternatieven zijn van die geavanceerde evaluatievormen die in ieder geval indicatief 
kunnen werken. Uiteraard is het altijd mogelijk de beleidstheorie op plausibiliteit te laten toetsen. 
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2.3 Vormen van Ex-ante evaluatie

Vorm ex-ante
evaluatie

Omschrijving

Plausibiliteittoets Deze toets richt zich op de controle van de beleidstheorie. Is de gedachtegang plausibel? 
Zijn er bewijzen voor de beschreven oorzaak gevolgrelaties? Deze toets zal veelal vanuit 
wetenschappelijk perspectief uitgevoerd worden.

Effectenarena	/	
Effectrapportage

Zicht op de richting, omvang en belanghebbenden van zowel positieve als 
negatieve	effecten	kan,	zelfs	wanneer	verdere	indicaties	niet	voor	handen	zijn,	
belangrijke	besluitvormingsinformatie	vormen.	De	effectenarena	en	effectrapportages	
bieden een gestructureerde wijze van het in kaart brengen hiervan. 

Multi-criteria-analyse (MCA) Op basis van diverse criteria worden bij de MCA gewichten toegekend, doorgaans door 
politici,	aan	potentiële	effecten	van	beleid.	Deze	effecten	worden	dan	vervolgens	tegen	
elkaar afgewogen. De MCA is een besluit-
vormingsinstrument dat ingezet kan worden op domeinen waar een MKBA 
niet uit te voeren in is verband met monetariseringsproblemen. 

Uitvoering &
Handhavingstoets

Een	beleidsmaatregel	kan	alleen	effect	hebben	als	de	uitvoering	goed	vormgegeven	kan	
worden en het beleid goed gehandhaafd kan worden. Op basis van bedrijfskundige 
literatuur kan uitspraken gedaan worden over de haalbaarheid en kosten van uitvoering 
en handhaving en advies over inrichting van de uitvoering. 

Integraal 
Afwegingskader (IAK)

Beleid en wetgeving dienen aan bepaalde kwaliteitsnormen te voldoen. Het IAK 
combineert deze eisen in één lijst waarlangs een voorstel voor beleid en wetgeving kan 
worden gelegd en getoetst op volledigheid.

Administratieve
lastentoets

Nieuw beleid brengt vaak nieuwe werkwijzen met zich mee. Dat botst met het streven 
administratieve lasten voor bedrijven, professionals en burgers te verlichten. Een 
administratieve lastentoets biedt informatie over de aanvullende administratieve last die 
een beleidsvoorstel met zich meebrengt. 

Impact assesment / 
Planevaluatie

Impactsassements en planevaluatie richten zich op de omvang van de verwachte 
effecten	van	nieuw	beleid	en/of	regelgeving.	Dat	kan	enerzijds	gericht	zijn	op	het	in	kaart	
brengen van de implicaties van bijvoorbeeld nieuwe Europese wetgeving voor Nederland 
en anderzijds van de vergroening van de energiemarkt bij het introduceren van een 
subsidie op zonnepanelen. 

Kosten-effectanalyse	(KEA) Vaak zijn er diverse beleidsopties mogelijk. Uiteindelijke zal gekozen moeten worden 
voor	één	beleidsmaatregel.	Een	kosteneffectanalyse	kijkt	naar	de	kosten	die	diverse	
maatregelen	met	zich	mee	brengen	en	zet	deze	af	tegen	de	verwachte	effectiviteit.	
Afhankelijk	van	de	focus	van	de	afweging	(geld	of	effectiviteit)	biedt	een	KEA	zicht	op	de	
maatregelen	met	de	grootste	effectiviteit	voor	het	beschikbare	budget	of	de	goedkoop-
ste maatregel gegeven een bepaald streven. 
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(Maatsch.)Kosten-
Batenanalyse

Een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse brengt op een systematische en samen-
hangende	manier	alle	door	een	project	veroorzaakte	effecten	in	kaart	en	vergelijkt	deze	
met de situatie waarin het project niet wordt uitgevoerd. De baten van het project 
worden net als de kosten in geld uitgedrukt, ook de zaken die niet direct een prijskaartje 
hebben. Als de baten groter zijn dan de kosten, zorgt het project voor een toename van 
de	maatschappelijke	welvaart.	Een	MKBA	geeft	zicht	op	positieve	en	negatieve	effecten,	
de verhouding tussen kosten en baten, risico’s en onzekerheden rondom het project en 
de	effecten	en	welke	actoren	profiteren	en	welke	betalen.	

Scenariostudies Scenariostudies leiden tot verhalen over hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen 
op één of meer beleidsterreinen. Scenario’s zijn geen voorspellingen, het zijn tot de 
verbeelding sprekende en waarschijnlijke verhalen over hoe relevante externe krachten 
– in het directe werkveld, maar vooral in de contextuele omgeving – beleid in de 
toekomst kunnen confronteren met nieuwe problemen, uitdagingen en kansen. 

Beleidsuitvoering n Ex-durante evaluatie
Ex durante evaluaties richten zich op de “status quo”. Hoe staat het er nu voor? Het bestrijkt de gehele 
fase van beleidsuitvoering van kort op de implementatie van het beleid tot aan het moment waarop 
verantwoording wordt afgelegd over beleid. In het begin van de beleidsuitvoering richt ex-durante 
zich op de vraag in hoeverre de beleidsmaatregel op een goede wijze is geïmplementeerd. Is de 
beleidspraktijk in overeenstemming met het beleidsontwerp? Naar mate hier meer zicht op is 
gekregen, verschuift de aandacht naar het op gezette tijden volgen van de ontwikkelingen en de mate 
waarin de gewenste resultaten op de beleidsdoelstellingen worden geboekt. 

Kernvragen bij ex-durante evaluatie

Ex-durante evaluatie draait om het hier en nu. De focus ligt bij vaststellen van de uitvoeringspraktijk en 
volgen van ontwikkelingen op de indicatoren voor succes. Kernvragen die daarbij gesteld worden zijn:
•		 Is	het	beleid	zo	geïmplementeerd	als	was	voorzien	in	het	beleidsontwerp?
•		 Welke	verschillen	in	uitvoeringspraktijken	zijn	er?
•		 Welke	veranderingen	doen	zich	voor	in	de	omgeving?
•		 In	hoeverre	zijn	er	vorderingen	zichtbaar	op	de	indicatoren	voor	succes?

Ex-durante evaluatie is sterk afhankelijk van de fase van beleidsvoorbereiding. Deze fase kent namelijk 
een vrij strikte interne focus, waarbij de aandacht gericht is op het blikveld van de beleidsmaatregel en 
de voortgang op de beoogde resultaten op de beleidsdoelstellingen en in veel mindere mate op wat 
zich daarbuiten afspeelt. Beleidsuitvoering is de fase waarin zich in principe geen veranderingen 
voordoen in het beleid. Eventuele aanpassingen richten zich alleen op de zaken die afwijken van de 
ideaalsituatie zoals die in het beleidsontwerp zijn geschetst. Ook de lijnen voor de evaluatie zijn in de 
fase van beleidsvoorbereiding als het goed is vastgelegd. Daarmee is ook ex durante evaluatie in veel 
gevallen een kwestie van (toetsen van de) uitvoering.
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2.4 Vormen van Ex-durante evaluatie

Vorm ex-durante
evaluatie

Omschrijving

Implementatietoets Daar	waar	de	uitvoering	van	beleid	vooraf	is	gedefinieerd	biedt	een	implementatietoets	
de mogelijkheid om te bezien in hoeverre de uitvoeringspraktijk overeenstemt het de 
beoogde uitvoering en op welke aspecten en om welke reden is afgeweken van het 
beleid. 

Inventarisatie uitvoerings-
praktijk 

In het geval van kaderwetgeving geven uitvoerders van beleid zelf invulling aan het 
beleid. Een inventarisatie van uitvoeringspraktijken kan dan in kaart brengen welke 
uitvoeringsverschillen zich voordoen, zodat later voor diverse varianten bezien kan 
worden	of	er	ook	sprake	is	van	effectiviteitsverschillen	en	wat	daar	dan	verklaringen	voor	
zijn. 

Benchmark Een vergelijkingstool waarbij diverse uitvoerders van beleid met elkaar vergeleken 
worden op basis van hun scores op de criteria voor succes. Idee achter een benchmark is 
dat minder goed presterende uitvoerders kunnen leren van die uitvoerders die de lijst 
aanvoeren. 

Monitoring Gedurende	de	uitvoering	van	beleidsmaatregelen	is	het	verstandig	op	gezette	tijden	te	
bekijken welke vorderingen er op de indicatoren voor succes zijn gemaakt. Door het 
inrichten van een monitor is dit op een relatief extensieve manier te doen. 

Beleidsvernieuwing en –verantwoording n Ex-post evaluatie
Ex-post evaluatie betreft, zoals de naam al zegt, evaluatie achteraf. “Terugkijken” is daarbij ook de 
belangrijkste focus van dit type evaluatie. Binnen dit terugkijken is er een breed spectrum aan 
vraagstellingen mogelijk van bijvoorbeeld effectiviteit, efficiëntie of proces.  Echter dit is niet de enige 
focus. Naast terugkijken neemt namelijk ook “vooruitkijken” een belangrijke positie in. Hierin staat 
de vraag centraal wat de uitkomsten uit de evaluaties voor implicaties, al dan niet concreet, hebben 
voor de eventuele verdere beleidsuitvoering. Dient er aanpassing plaats te vinden? Is continuering van 
het beleid zinvol? 

De fase van beleidsverantwoording vormt het moment van oordelen over datgeen dat gedurende de 
voorgaande beleidsfases is gedaan en de resultaten die geboekt zijn. Is bereikt wat bereikt moest 
worden en heeft het ook het gewenste effect gehad op het beleidsprobleem? En zijn er nog onver-
wachte effecten opgetreden? Net als bij ex-durante evaluatie wordt bij het beantwoorden van deze 
vragen teruggegrepen op het evaluatiekader dat in de fase van beleidsvoorbereiding is opgesteld. 
Belangrijk verschil is dat er bij ex-post evaluaties nadrukkelijker wordt gekeken naar de buitenwereld. 
Het gaat bij verantwoording namelijk naast de resultaten op de beleidsdoelstellingen ook om de 
gewenste en ongewenste maatschappelijke effecten. Hiermee wordt er een bredere blik gehanteerd en 
worden de bereikte resultaten in een breder perspectief geplaatst. 
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Kernvragen bij ex-post evaluatie

De terugblik staat centraal bij ex-post evaluatie. Door terug te kijken op het beleid en de uitvoering en te 
bepalen welke resultaten wel en welke niet zijn geboekt en verklaringen hiervoor te vinden kunnen vervol-
gens lessen getrokken worden voor hernieuwd beleid. Kernvragen die hierbij aan de orde zijn, zijn:

In hoeverre zijn de beleidsdoelen gehaald?
In welke mate is het beleidsprobleem afgenomen?
Welke	en	in	welke	mate	zijn	onverwachte	effecten	opgetreden?
Is het beleid verantwoordelijk voor de geconstateerde veranderingen in het beleidsprobleem?
Welke	verklaringen	zijn	er	voor	het	uitblijven	van	effecten?
In	welke	mate	zijn	er	contextuele	veranderingen	opgetreden	die	het	effect	van	het	beleid	hebben	beïnvloed?
In	hoeverre	is	sprake	geweest	van	andere	beleidsmaatregelen	die	van	invloed	zijn	geweest	op	het	effecten	
van het beleid?
In hoeverre is de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen?
Wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden?
Welke implicaties hebben de bevindingen voor verdere beleidsvorming?

De praktijk is dat voor veel beleidsdossiers de fase van beleidsverantwoording en eventuele beleidsver-
nieuwing vanuit het heden gezien eerder aan de orde zullen zijn dan de beleidsvoorbereiding. Bij het 
uitvoeren van ex-post evaluaties is de kans dan groot dat er informatie uit de fase van beleidsvoorbe-
reiding ontbreekt. Niet zelden werd en wordt er in de fase van beleidsvoorbereiding onvoldoende 
vastgelegd welke redenatie ten grondslag ligt aan de beleidmaatregel en welk beleidsprobleem en op 
welke wijze hiermee verholpen dient te worden. Bovendien ontbreekt vaak een gedegen beschrijving 
van de omvang van het beleidsprobleem ten tijde van de implementatie van de beleidsmaatregel. 
Hierdoor is het niet mogelijk te toetsen in hoeverre het beleidsprobleem in omvang is veranderd en in 
hoeverre het uitgevoerde beleid deze verandering teweeg heeft gebracht. 

Strikt genomen is een goede ex-post evaluatie op zo’n moment niet mogelijk. Echter middels 
reconstructie van de beleidstheorie en secundaire data is veelal toch te komen tot een indicatie van de 
effecten van beleid. Dit is nog altijd beter dan beleidswijzigingen baseren op (politieke) gevoelens en 
ideeën. Een bewuste reflectie op gevoerd beleid kan ook zonder volledige informatie uit de beleids-
voorbereiding leiden tot inzichten die heroverweging van het beleid kunnen voeden. Expertoordelen, 
kennis van uitvoerders en onderzoeken en inzichten uit het buitenland kunnen gebruikt worden bij 
het verkrijgen van een indicatie van werkzame onderdelen van het beleid. Harde uitspraken over de 
effecten van het beleid zullen echter niet gedaan kunnen worden. Door op een goede wijze de 
reflectie uit te voeren en hier verslag van te doen, kan in een volgende beleidscyclus wel aangesloten 
worden bij een volwaardige evaluatiecyclus. 
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2.5 Vormen van Ex-post evaluatie

Vorm ex-post
evaluatie

Omschrijving

Effectevaluatie Een	ex-post	effectevaluatie	is	een	systematisch	onderzoek	naar	de	maatschappelijke	
effecten	van	beleid.	Hierbij	gaat	het	om	het	vaststellen	van	oorzaak-gevolg	relaties.	
Bekeken	wordt	of	en	op	welke	wijze	het	ingezette	beleid	heeft	bijgedragen	aan	het	
verhelpen van het beleidsprobleem dat ten grondslag lag aan het beleid. Hierbij wordt 
tevens	gekeken	naar	neveneffecten,	zowel	gewenst	als	ongewenst,	en	de	invloed	van	
omgevingsfactoren en overige beleidsmaatregelen. De focus ligt op het maatschappe-
lijke	niveau,	waarbij	zoveel	mogelijk	de	netto-effecten	van	beleid	worden	bepaald.	

Doelbereikonderzoek Onderzoek naar de mate waarin de gestelde beleidsdoelen zijn behaald. Net als bij een 
effectevaluatie	wordt	gekeken	naar	de	mate	waarin	het	beleidsprobleem	is	verholpen.	
Belangrijk	verschil	is	dat	een	doelbereik	onderzoek	doorgaans	niet	netto-effecten	van	
het beleid in kaart brengt. In de praktijk zal doelbereikonderzoek vaker toegepast worden 
dan	effectevaluatie	als	gevolg	van	het	ontbreken	van	gegevens	over	de	(veronderstelde)	
relaties	tussen	beleid	en	effect	alsmede	grondige	informatie	uit	de	periode	van	
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. 

Doelmatigheidsonderzoek Richt zich op de kosten en kwaliteit van geleverde producten en diensten en de aan de 
totstandkoming van de prestaties ten grondslag liggen – (deel)processen van de – 
bedrijfsvoering. Centraal staat de vraag of de uitvoering efficiënt plaatsvindt of dat 
dezelfde resultaten met minder middelen ook gerealiseerd kunnen worden. 

Verifiërend	onderzoek Dit	onderzoek	richt	zich	op	het	vaststellen	of	de	gekozen	indicatoren	voor	effecten	van	
het	beleid	voldoende	adequate	afspiegeling	bieden	van	de	nagestreefde	effecten.	Dit	
type onderzoek helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van de onderzoeksgegevens in 
een volgende beleidscyclus. 

Uitvoeringsonderzoek / Best 
practices

Met name bij beleidsmaatregelen waarbij er diversiteit in de uitvoering kan ontstaan is 
het interessant om te bezien in hoeverre de uitvoering op een goede manier is 
vormgegeven, welke best practices zich aftekenen waaruit lering getrokken kan worden 
voor andere uitvoerders en welke knelpunten er in de praktijk opdoemen waarvoor een 
oplossing gevonden moet worden. 

Beleidsdoorlichting Een beleidsdoorlichting is een bijzondere vorm van ex-post evaluatie. Het is een voor het 
Rijk	specifiek	instrument	dat	op	basis	van	de	Regeling	Periodiek	Evaluatieonderzoek	
(RPE) verplicht is gesteld. Een beleidsdoorlichting is in principe een syntheseonderzoek 
waarbij	op	basis	van	deelstudies	op	het	niveau	specifieke	beleidsmaatregelen	worden	
gecombineerd	in	één	onderzoek	naar	de	doeltreffendheid	en	doelmatigheid	van	het	
beleid op het niveau van een algemene beleidsdoelstelling zoals die zijn benoemd in de 
Rijksbegroting. Met een beleidsdoorlichting leggen ministers verantwoording af over hun 
beleid. 
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Gehele beleidscyclus n Generieke evaluatie
Er zijn vormen van evaluatie die in meerdere fasen van de beleidscyclus kunnen voorkomen of die op 
zichzelf een gehele beleids- en evaluatiecyclus omvatten. In de praktijk kunnen deze vormen van 
evaluatie belangrijke inzichten verschaffen omtrent effectiviteit van het beleid of juist het ontbreken 
daarvan. Daarnaast zijn het vormen van evaluatie die zich meer richten op procesmatige zaken, 
waardoor ze in elke fase van de beleidscyclus toepasbaar zijn.
  
2.6 Vormen van beleidscyclusbrede evaluatie

Vorm 
beleidscyclusbrede
evaluatie

Omschrijving

Beleidsexperiment Vooruitlopend op een volledige implementatie van bepaalde beleidsmaatregelen is het 
in veel gevallen mogelijk te komen tot een proefperiode waarbinnen het beleid op kleine 
schaal wordt geïmplementeerd en intensiever wordt gevolgd. Er wordt als het ware een 
beleidscyclus nagebootst. Gedurende het beleidsexperiment wordt gekeken of het beleid 
werkt zoals het was voorzien, welke randvoorwaarden er lijken te bestaan en wat de 
meest efficiënte wijze van uitvoering is. Hoewel dit niet altijd het geval is, biedt het 
gefaseerd implementeren van beleid ook mogelijkheden om te werken met experimen-
tele groepen en controlegroepen waarbij de verschillen in uitkomsten tussen beide 
groepen voor een groot deel te verklaren zullen zijn vanuit elementen uit het beleid en de 
uitvoering. Net als bij een reguliere beleidscyclus worden de diverse stappen uit de 
evaluatiecyclus doorlopen om te komen tot valide en bruikbare sturingsinformatie voor 
beleid. 

Procesevaluatie De procesevaluatie richt zich op het in kaart brengen van alles wat er mis kan gaan bij de 
uitvoering van een beleidsmaatregel. In elke fase levert dit relevante vragen op. In de 
beleidsvoorbereiding is het van belang te kijken naar de belangen van stakeholders die 
zich zullen roeren als een beleidsmaatregel voor hen ongunstig uitvalt. Welke mogelijk-
heden	hebben	zij	om	de	effectiviteit	van	de	beleidsmaatregel	te	dempen	en	hoe	zijn	
weerstanden weg te nemen? Een procesevaluatie sluit dan nauw aan op het proces van 
interactieve beleidsvorming, waarbij het beleid niet van achter een bureau tot stand 
komt, maar een gezamenlijk product is van beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers 
en belanghebbenden. Hierbij is de gedachte dat er op deze wijze meer draagvlak is voor 
het beleid en optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis. 
In de fase van beleidsuitvoering richt de procesevaluatie zich meer op de vraag waardoor 
is de uitvoeringspraktijk anders dan van tevoren was verwacht. Waar is het misgegaan en 
waarom?  In de fase van beleidsverantwoording verbreed de focus zich naar externe 
invloeden van bijvoorbeeld andere beleidsmaatregelen, andere taken van uitvoerders en 
sturingsprikkels. 
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Trend- en omgevingsanalyse Ontwikkelingen in de omgeving op de korte en lange termijn kunnen van grote invloed 
zijn op de context waarbinnen beleid zijn uitwerking moet hebben. Bij beleid dient dan 
ook altijd rekening gehouden te worden met de context waarbinnen het beleid 
geïmplementeerd wordt. Trend- en omgevingsanalyses bieden inzicht in deze autonome 
ontwikkelingen en verschuivingen in de omgeving. Door op continue basis signalen 
binnen te halen, is er in elke fase de informatie over de context voorhanden die nodig is. 
Bij beleidsvoorbereiding geeft het inzicht in mogelijke interactie tussen beleid, actoren en 
omgeving. Bij beleidsuitvoering biedt het zicht op het eventueel verdwijnen van 
belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle werking van beleid. En bij beleidsverant-
woording kunnen uit deze informatie mogelijk verklaringen worden gehaald voor 
tegenvallende resultaten of onverwachte successen. 

2.3 Focus, doel en opbrengst versus kostprijs
Evaluatie kan een waardevolle rol spelen bij het komen tot beter gefundeerd beleid. Het voorafgaande 
heeft laten zien dat er wel grote verschillen zijn tussen de diverse vormen van evaluatie. Dit betekent 
ook dat er verschillende uitspraken gedaan kunnen worden op basis van de diverse instrumenten. Bij 
het opstarten van een evaluatietraject moet dan ook goed bekeken worden op welke aspecten de 
evaluatie zich moet richten en welk type uitspraken idealiter op basis van de evaluatie gedaan kunnen 
worden. Praktisch moet bezien worden wat de opbrengst van een evaluatie kan zijn in termen van 
tijdigheid, kwaliteit en bruikbaarheid. Dit alles moet vervolgens afgezet worden tegen de kostprijs van 
het (laten) uitvoeren van een evaluatie.

Focus en doel
De focus van een evaluatie en het doel van een evaluatie zijn niet dezelfde dingen. De focus van een 
evaluatie omvat het type vragen dat gesteld wordt, terwijl het doel van een evaluatie gaat om waarvoor 
de evaluatie gebruikt wordt. Uit het voorafgaande valt af te leiden dat evaluaties grofweg op de 
volgende zaken kunnen focussen:
- Effectiviteit Ú Wat zijn de (verwachte) effecten van deze beleidsmaatregel en welke factoren spelen 
 hierbij een rol?
- Efficiëntie Ú Hoe kan de uitvoering zo worden ingericht dat de uitvoeringskosten geminimaliseerd 
 worden zonder aan effectiviteit in te boeten?
- Voortgangsinformatie ÚWat is de stand van zaken in de uitvoering van het beleid en het bereiken 
 van de beleidsdoelen?
- Proces Ú Wat zijn risico’s en knelpunten bij de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en handhaaf-
 baarheid van het beleid?
Afhankelijk van de fase in de beleidscyclus ligt de nadruk dan op vooruitkijken, vaststellen status quo 
of terugkijken. 

De informatie die volgt uit evaluatieactiviteiten is voor verschillende doelen in te zetten, namelijk:
- Besluitvorming sturen Ú Welke van de beleidsalternatieven is het meest geschikt/goedkoopst/
 effectiefst?
- Verantwoording afleggen Ú Wat heeft de beleidsinzet (tot op heden) opgeleverd?
- Overtuigen Ú Waarom is deze beleidskeuze de juiste?



 Evaluatie als fundering voor het beleid  | 29

- Draagvlak creëren Ú Welke stakeholders zijn er, wat is hun positie en op welke wijze kunnen wij hun  
 weerstand wegnemen?
- Aanknopingspunten voor sturing Ú Waarom worden de doelen niet gehaald en op welke wijze lukt dit  
 wel?
Afhankelijk van het doel is ligt een bepaalde focus voor de hand. Deze combinatie en focus en doel 
bepaalt vervolgens ook mede welke evaluatie-instrumenten het meest geschikt zijn. Onderstaande 
tabel geeft een globale indeling van de instrumenten naar focus en doel weer. In de praktijk zal deze 
indeling complexer zijn, maar het is in ieder geval zaak om na te denken over de keuze van evaluatie-
instrumenten op basis van de inhoudelijke focus en het doel waarvoor de resultaten gebruikt worden. 

2.7 Vormen van evaluatie naar doel en focus

Effectiviteit Efficiëntie Voortgangs-
informatie

Proces

Besluitvorming
sturen

Effectenarena/	
Effectrapportage

(maatsch.) 
kosten-batenanalyse

Kosten-effectanalyse Procesevaluatie

Multi-criteria-
analyse

Integraal
afwegingskader

Verantwoording 
afleggen

Effectevaluatie	

Beleidsdoorlichting 

Doelmatigheids-
onderzoek

Monitoring 

Doelbereik-
onderzoek

Integraal
afwegingskader

Overtuigen Plausibiliteitstoets

Impact assesment / 
planevaluatie

Impact assesment / 
planevaluatie

Uitvoering &
Handhavingstoets

Scenariostudies

Trend- en 
omgevingsanalyse

Verifiërend	
onderzoek

Draagvlak
creëren

Administratieve
lastentoets

Uitvoering &
Handhavingstoets

Procesevaluatie Uitvoering &
Handhavingstoets

Procesevaluatie

Sturings-
mogelijkheden

Uitvoeringsonder-
zoek / best pratices

Doelmatigheids-
onderzoek

Implementatietoets

Benchmark

Inventarisatie 
uitvoeringspraktijk



 30  |  Evaluatie als fundering voor het beleid

Opbrengst
Helaas zijn we nog niet zover dat elke beleidsevaluatie ook een optimale opbrengst kent. Feit blijft dat 
in veel gevallen er informatie ontbreekt over (verwachte) potentiele effecten, (veronderstelde) 
oorzaak-gevolgrelaties, omvang van het beleidsprobleem, heldere criteria voor succes etc.. In het 
verleden is hier simpelweg te weinig aandacht voor geweest, waardoor hier nu onvoldoende op 
teruggegrepen kan worden. Gevolg hiervan is dat de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van evaluaties 
afneemt. Bij het opstarten van een evaluatietraject moet daarom in ogenschouw genomen worden of 
er voldoende informatie ten behoeve van de evaluatie beschikbaar is, of gevonden/gereconstrueerd 
kan worden, teneinde een zodanig eindproduct op te leveren dat bruikbaar is. 

De opbrengst van een evaluatietraject is ook nihil, wanneer de informatie op het verkeerde moment 
beschikbaar komt. De informatie kan immers niet toegepast ten behoeve van een evaluatiedoel. Een 
gebrek aan toepassingsmogelijkheden doet zich ook voor als er beleidsdomeinen worden geëvalu-
eerd, waarbij wijzingen niet opportuum zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij beleid dat na een 
vorige evaluatie effectief is bevonden en ongewijzigd is voortgezet. Als er geen indicatie voor wijzigin-
gen in de context of voor inefficiëntie zijn, levert een evaluatie weinig op. Ook bij beleid dat eindig is 
en geen vervolg krijgt of niet tot de bevoegdheden van de opdrachtgever van de evaluatie behoort, kan 
de vraag gesteld worden of de evaluatie toepasbare informatie oplevert. 

Kostprijs
Een goede evaluatie is niet goedkoop. Doorgaans geldt dat hoe geavanceerder de evaluatiemethoden, 
des groter de gevraagde investering. Gegeven het bovenstaande is het verstandig na te denken over de 
kosten van evaluatie en niet zomaar aan de slag te gaan. Hierbij zijn verschillende invalshoeken 
mogelijk. 

De eerste invalshoek betreft het financiële belang dat met een beleidsdossier is gemoeid. Voor 
beleidsdossier waar een aanzienlijke som geld mee is gemoeid, is het reëel dat er geïnvesteerd wordt 
in goede evaluaties. Dit is zeker het geval als er veel onzekerheid bestaat over de effectiviteit van 
maatregelen, waarbij sprake is van een groot verlies indien de maatregel ineffectief blijkt te zijn. Door 
het uitvoeren van een ex-ante evaluatie kan dan mogelijk een onnodige investering worden voorko-
men. Bij kleinere sommen geld, is het logischerwijs ook niet nodig zwaar te investeren in evaluatie. 

De tweede invalshoek is het afwegen van de opbrengst van de evaluatie ten opzichte van de kosten. 
Wanneer op voorhand inzichtelijk is dat een kwalitatieve goede geavanceerde evaluatie niet haalbaar 
is of niet op het juiste moment komt en daardoor de toepasbaarheid beperkt zal zijn, is het niet 
verstandig een grote investering te doen. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niets meer moet doen. 
Maar het kiezen voor minder geavanceerde vormen van evaluatie kan al leiden tot een grote stap 
vooruit als het gaat om de beschikbaarheid van informatie ten behoeve van evaluatieonderzoek 
gedurende de volgende beleidscyclus.
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2.4 Planning van evaluatietrajecten 
Hoewel het in de praktijk nu wel het geval lijkt, hoeft de oproep tot het uitvoeren van een evaluatie-
studie zich niet ineens voor te doen. Aan het begin van een beleidscyclus is doorgaans prima een 
inschatting te maken van de doorlooptijd van de beleidscyclus en de momenten daarbinnen waarop 
een evaluatie zinvol kan zijn. Als bekend is wanneer de verantwoording over het beleid dient plaats te 
vinden, is te bepalen wanneer studies uitgevoerd moeten worden die als input gebruikt kunnen 
worden voor deze verantwoording. 

Bij een beleidsperiode van ongeveer vier jaar kan je als stelregel nemen dat na ongeveer 3 jaar een start 
gemaakt moet worden met een evaluatie gericht op de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. Een 
goede evaluatie heeft immers doorlooptijd nodig en door tijdig te beginnen is de informatie uit de 
evaluatie beschikbaar op het moment dat er over beleidsvernieuwing wordt gesproken. Om een goede 
vergelijking te kunnen maken tussen de startsituatie en de situatie ten tijde van de verantwoording, 
zal er in de fase van beleidsvoorbereiding een meting moeten plaatsvinden op de indicatoren aan de 
hand waarvan de mate van succes wordt bepaald. Aangezien dit voor implementatie dient plaats te 
vinden, zal dit in het eerste jaar moeten. Het tweede en derde jaar zijn uitvoeringsjaren. Afhankelijk 
van de complexiteit van de uitvoering en de vraag om voortgangsinformatie vindt in deze jaren meer 
of minder intensieve vormen van monitoring en inventarisatie van de uitvoering plaats. Aangezien 
veel beleidsmaatregelen pas op de langere termijn effect zullen hebben, is het goed denkbaar dat een 
beleidscyclus een doorlooptijd van langer dan 4 jaar kent. De evaluatiecyclus rekt dan evenredig mee 
op. 

Zelfs bij een dekkende planning van evaluaties over de gehele beleidscyclus, waarbij ook rekening is 
gehouden met het doel en de focus van de evaluatie, kan pas op het moment van uitvoering bepaald 
worden welk specifieke type evaluatie het meest voor de hand ligt gezien de (politieke) situatie. 

2.5 Processtappen evaluatietraject
Ieder type evaluatie heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten. Voor een aantal typen is in de 
bijlage een uitgebreidere beschrijving hiervan gegeven en zijn voor andere vormen doorverwijzingen 
te vinden naar beschrijvende publicaties. Het evaluatieproces dat doorlopen wordt, kent wel eenzelf-
de opbouw. Deze opbouw is in onderstaande tabel terug te vinden. 

2.8	Stappenplan	evaluatietrajecten

Stap 1 è De evaluatie opstarten

Het evaluatietraject start met het moment dat de geplande evaluatie daadwerkelijk opgepakt wordt. Een of enkele 
beleidsmedewerkers	krijgen	de	taak	hiervoor	zorg	te	dragen.	Veelal	zal	dit	de	dossierhouder	betreffen	die	alle	ins	en	outs	van	
het dossier al kent. 

Stap 2 è De focus en het doel bepalen

De tweede stap is het bepalen van de focus van het doel van de evaluatie. Hierbij speelt het moment van de beleidscyclus 
een	belangrijke	rol.	Zo	is	in	de	uitvoeringsfase	nog	geen	uitsluitsel	te	geven	over	effectiviteit	van	het	beleid.	
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Stap 3 è Inventarisatie	beschikbare	informatie

Als helder is welke vraag ten grondslag ligt aan de evaluatie, kan bekeken worden welke informatie benodigd is om deze 
vraag te beantwoorden en in hoeverre deze beschikbaar is. 

Stap 4 è Keuze	voor	type	evaluatie	maken

Afhankelijk van de focus en het doel van de evaluatie en de beschikbaarheid van informatie waarop de evaluatie gebaseerd 
kan worden, kan bepaald worden welk van de typen evaluaties een bruikbaar eindresultaat zal opleveren dat het waard is 
om in te investeren. 

Stap 5 è Opstellen	en	afstemmen	plan	van	aanpak

Nu bekend is wat voor evaluatie wordt uitgevoerd met wel doel, wordt het plan van aanpak opgesteld. Dit vormt de leidraad 
voor de verdere uitvoering van de evaluatie. Elementen die in ieder geval in het plan van aanpak terugkomen, zijn:

- Omschrijving van doel en focus van evaluatie
- Opzet van de evaluatie (welke onderzoeksactiviteiten worden verricht?)
- Beschikbare bronnen
- Organisatie van de uitvoering (zelf doen of uitbesteden?)
- Inrichting en takenpakket van (externe) begeleidingscommissie
- Vorm van eindproduct
- Wijze van ontsluiten eindresultaten
- Planning

Dit plan dient veelal zowel ambtelijk als bestuurlijk te worden afgestemd. In veel gevallen is interne afstemming voldoende. 
Bij een beleidsdoorlichting is echter ook inspraak vanuit het ministerie van Financiën verplicht.  

Stap 6 è Uitvoeren van evaluatie

Na de goedkeuring van het plan van aanpak en de eventuele aanbestedingsperiode bij externe uitvoering van de evaluatie, 
wordt de evaluatie uitgevoerd. Gedurende de uitvoering zal de begeleidingscommissie een vinger aan de pols houden en de 
onderzoeker van input voorzien. Resultaten worden besproken en er wordt een eindproduct opgeleverd. 

Stap 7 è Eventuele second opinion op resultaten

Bij sommige evaluaties kan het verstandig zijn een second opinion te laten uitvoeren op de evaluatieresultaten. Dit om er 
zeker van te zijn dat de informatie uit de evaluatie voldoende objectief tot stand is gekomen en als waardevolle input voor 
beleid gebruikt kan worden. In het geval van beleidsdoorlichting is een externe toetst op de objectieve totstandkoming 
verplicht. 

Stap 8 è Bepalen	beleidsimplicaties	uitkomsten	evaluatie

Als het eindproduct is opgeleverd en de second opinion de resultaten onderstreept, is de volgende stap het bepalen van de 
beleidsimplicaties van de evaluatie. In de periode van beleidsvoorbereiding, -verantwoording en -vernieuwing zullen deze 
implicaties prominenter aanwezig zijn dan in de fase van beleidsuitvoering. 

Stap 9 è Opstellen beleidsreactie

Als de beleidsimplicaties inzichtelijk zijn gemaakt is de vraag in hoeverre en op welke wijze deze worden door vertaald naar 
eventuele	aanpassingen	of	stopzetten	van	het	beleid.	Hier	zal	veelal	een	politieke	discussie	bij	aan	de	orde	komen,	al	dan	niet	
op initiatief van de betrokken minister. 

Stap 10 è Ontsluiten evaluatieresultaten

De laatste stap van het evaluatieproces is het ontsluiten van de resultaten. Dit kan het openbaar maken van het rapport zijn 
door het te plaatsen op Rijksoverheid.nl maar ook middels het toesturen aan de Tweede Kamer. In bepaalde gevallen, 
bijvoorbeeld subsidie-evaluatie en beleidsdoorlichting, is toezending aan de Tweede Kamer verplicht. 
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3 Gebruik van bestaande evaluaties en interventies
Het vorige hoofdstuk heeft zich gefocust op alles wat er komt kijken bij het uitvoeren van een 
evaluatie. Dit hoofdstuk focust zich op het gebruiken van kennis die reeds beschikbaar is. Het biedt 
handvatten voor het beoordelen van de kwaliteit van bestaande evaluaties en aandachtspunten bij het 
gebruiken van bestaande interventies.
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3.1 Niks mis met bestaande kennis
Je kunt stellen dat elk probleem uniek is. Er is immers altijd wel iets dat twee probleemsituaties van 
elkaar onderscheid. De kans dat er een panklare effectieve oplossing voor een beleidsprobleem ligt, is 
dan ook niet groot. Dat neemt niet weg dat er vaak ook veel overeenkomsten zijn tussen probleemsi-
tuaties. Is het aansturen van het uitvoeringsinstantie UWV nu werkelijk anders dan de aansturing van 
het IND? Uiteraard zijn er verschillen en opereren beide organisaties op twee totaal verschillende 
beleidsterreinen. Toch zijn het allebei uitvoeringsorganen die werken met cliënten (burgers) en beide 
organisaties moeten aangestuurd worden. 

Door de vraag naar kennis centraal te stellen en niet het onderwerp waarop de kennis wordt toege-
past, vergroot de poel van informatie waaruit geput kan worden. Zeker internationaal is een inmid-
dels rijke traditie van het uitvoeren van evaluaties op de meest uiteenlopende onderwerpen en 
vormen van beleidsinterventies. Deze kunnen een belangrijke bron van inspiratie vormen voor het 
ontwerpen van de eigen beleidsmaatregel of (aansturing van) de uitvoering. Door te kijken naar 
andere aanpalende beleidsterreinen krijgt men de kans om los te komen van de geëigende interven-
ties en wordt creativiteit gestimuleerd.

Daarnaast biedt het gebruiken van bestaande kennis besparing van kosten en tijd. Het zelf uitvoeren 
van een evaluatie kost tijd, die gewonnen wordt wanneer een bestaande evaluatie wordt gebruikt. 

3.2 Beoordelen bestaande evaluaties
Het gebruiken van bestaande evaluaties ten behoeve van de onderbouwing van het eigen beleid kent 
ook risico’s. Naast dat er kwalitatief goede evaluaties worden uitgevoerd, waarin robuuste uitspraken 
worden gedaan of de mate waarin een beleidsmaatregel effectief is, zijn er ook veel evaluaties die 
kwalitatief gezien te wensen over laten. Het is daarom niet verstandig alle evaluaties op een bepaald 
onderwerp als gelijk te behandelen, maar alleen die evaluaties die aan bepaalde kwaliteitsstandaarden 
voldoen gebruiken. 

Een aantal zaken moet op gelet worden bij het beoordelen van evaluaties, namelijk:
- Omstandigheden van maatregel Ú Een maatregel wordt binnen een bepaalde context ingezet. Een  
 verandering in context kan de werking van een beleidsmaatregel sterk beïnvloeden. Daarom heeft  
 het de voorkeur als de evaluatie betrekking heeft op een situatie waarin de contextuele factoren  
 vergelijkbaar zijn met de contextuele factoren in de eigen casus. 
- Objectiviteit Ú Wie heeft de evaluatie uitgevoerd? Is het een onafhankelijke wetenschappelijke  
 onderzoeker of een betrokkene. Wanneer er twijfel bestaat over de mate waarin de evaluatie   
 objectief tot stand is gekomen, is het beter de evaluatie buiten beschouwing  te laten. 
- Onderzoeksontwerp Ú Goede onderzoeksmethodieken zijn van belang bij het vaststellen van   
 effecten. Wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van sterke sturing in de antwoorden van  
 respondenten. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit en zeggenskracht van de resultaten. Afbreuk kan  
 bijvoorbeeld ook ontstaan wanneer er een zeer klein aantal respondenten heeft meegewerkt aan  
 het onderzoek of wanneer respondenten een homogene groep vormen en daarmee niet represen-
 tatief zijn voor de veel bredere doelgroep van het beleid. 



- Reproduceerbaarheid Ú Een onderzoek zou als het onder de zelfde omstandigheden en op dezelfde  
 manier wordt uitgevoerd moeten leiden tot eenzelfde uitkomst. De gehanteerde werkwijze dient  
 opgenomen zijn in een rapportage, zodat na te gaan is of de gehanteerde methode deugt. Wanneer  
 de methodologische verantwoording ontbreekt is een onderzoek niet reproduceerbaar. Daarmee  
 neemt de betrouwbaarheid van de resultaten sterk af.

Nu is de kans dat er voldoende kwalitatief goede evaluaties beschikbaar zijn niet groot. Op maar 
weinig terreinen is dat het geval. Dat evaluaties van mindere kwaliteit zijn, wil ook niet direct zeggen 
dat ze onbruikbaar zijn. Wel moet bij gebruik van de resultaten gerealiseerd worden dat de resultaten 
omgeven zijn met een marge van onzekerheid die mogelijk groter is dan wenselijk. Echter wanneer 
meer evaluaties van lagere kwaliteit tot dezelfde conclusies komen, dan kan dat op z´n minst gezien 
worden als een stevige indicatie van het effect van een beleidsmaatregel. In onderstaand kader schrijft 
het Sociaal Cultureel Planbureau hier ook over. Zeker wanneer de informatie uit evaluatieonderzoek 
wordt aangevuld met expertoordelen, begint er een reële kennisbasis te ontstaan. 

Kwaliteitsbeoordeling effectiviteitsstudies

De	Maryland	Scientific	Methods	Scale	(SMS)	is	een	vijfpuntschaal	die	de	methodologische	kwaliteit		van	
verschillende	effectstudies	classificeert.	Het	SCP	schrijft	daarover:	

“Op de SMS is score 3 (quasi-experimenteel design) de minimale onderzoeksopzet die benodigd is om 
verantwoorde	conclusies	te	trekken	over	de	effectiviteit	van	een	maatregel.	Evaluaties	met	score	1	of	2		
bieden onvoldoende mogelijkheden om een causaal verband vast te stellen tussen de invoering van  een 
maatregel en vergroting van de sociale veiligheid. Gebaseerd op de  SMS gebruiken we de  volgende indeling. 
•		 Score 1: Samenhang tussen een beleidsmaatregel en sociale veiligheid op een bepaald tijdstip  gemeten 
  op basis van eenheden waar de maatregel wel (experimentele groep) of niet  (controlegroep) is 
  ingevoerd. Ook studies waarin maatregelen onderling worden vergeleken (dus  met meerdere 
  experimentele groepen) waarbij op één moment wordt gemeten krijgen deze score. 
•		 Score 2: Sociale veiligheid voor en na de invoering van een beleidsmaatregel, gemeten aan bepaalde 
  eenheden (experimentele groep) zonder (vergelijkbare) controlegroep. In aanvulling op de SMS hebben 
  we de SMS-score 2 opgedeeld in 2A en 2B. Score 2A is toebedeeld aan evaluatie met een onderzoekopzet 
  zonder  controlegroep. Score 2B aan  evaluaties waarbij wel een controlegroep is gebruikt, maar die niet 
  vergelijkbaar is met de experimentele groep (bijv. een experimentele buurt is vergeleken met de rest van 
  de stad of afmakers van een traject zijn vergeleken met afhakers) en waarbij ook niet gecontroleerd wordt 
  voor andere variabelen die de sociale veiligheid beïnvloeden. 
•		 Score 3: Sociale veiligheid voor en na invoering van een beleidsmaatregel gemeten op basis van 
  eenheden waarbij de maatregel wel (experimentele groep) of niet (controlegroep) is ingevoerd. De 
  eenheden in de controlegroep moeten voldoende vergelijkbaar  zijn met de eenheden in de 
  experimentele groep (quasi-experimenteel design), maar er wordt niet voor gecorrigeerd. 
•		 Score 4: sociale veiligheid voor en na invoering van een beleidsmaatregel gemeten in experimentele en 
  controlegroepen die uit meerdere eenheden bestaan, gecorrigeerd voor andere variabelen die de sociale 
  veiligheid beïnvloeden. (bijv. door matching of statistische controle). 
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•		 Score 5: sociale veiligheid voor en na invoering van een beleidsmaatregel gemeten, waarbij groepen 
  willekeurig al dan niet een maatregel krijgen toegekend (experimenteel design). 

Sherman et al. (2002) trekken de conclusie dat een maatregel werkt als er ten minste twee studies zijn met 
minimaal	SMS-score	3	waarin	de	effectiviteit	wordt	aangetoond	en	als	ander	onderzoek	op	dezelfde	
conclusie wijst. Vergelijkbare eisen worden gesteld om te concluderen dat een maatregel niet werkt. 
Maatregelen	worden	als	veelbelovend	geclassificeerd	wanneer	er	één	studie	is	met	SMS-score	3	die	
effectiviteit	aantoont,	gesteund	met	ander	onderzoek	dat	hier	eveneens	op	wijst.	Elke	maatregel	die	niet	in	
de drie eerdergenoemde categorieën valt, komt terecht in de categorie “onbekend”

Bron: SCP, 2008, Sociale veiligheid ontsleuteld

3.3 Gebruik andere interventies
Net als bij het gebruik van bestaande evaluaties in beleidsvoorbereiding is voorzichtigheid geboden 
als het gaat om het overnemen van interventies. Beleidsmaatregelen worden ontworpen om binnen 
een specifieke context effect te hebben. Daarbij gaat het niet alleen om de wijze van uitvoering van de 
maatregel en bijvoorbeeld de economische conjunctuur. Ook zaken als cultuur en persoonlijkheid 
kunnen effectiviteit van beleid beïnvloeden. Zeker wanneer er beleidsinterventies deel uit maken van 
een breder pakket aan maatregelen is het niet verstandig een interventie (en dus slechts een stukje van 
het maatregelenpakket) één op één over te zetten op het eigen beleidsprobleem. De kans dat de 
werking hetzelfde is, is erg klein. 

Maar wanneer weet je nou of een interventie ook geschikt is voor het eigen beleidsprobleem? In feite 
doe je dat door te kijken naar die aspecten die bij beleidsvoorbereiding centraal staan. Wanneer voor 
de mogelijk te kopiëren maatregel de volgende informatie bekend is en deze ook aansluit bij de eigen 
situatie, dan zou een interventie over te nemen zijn:
- Probleemdefinitie Ú Er moet inzicht zijn in het probleem dat door middel van de maatregel 
 aangepakt wordt. Voor wie is het beleid bedoelt en wat zijn (veronderstelde) onderliggende 
 oorzaken van het probleem. 
- Aanpak ÚWat kenmerkt de gekozen maatregel en wat maakt dat dit het probleem zou verhelpen? 
 Waarom is hiervoor gekozen? Is dit de eerste toepassing van een maatregel, of zijn er vergelijkbare 
 voorbeelden? In hoeverre en waarom is de aanpak gedurende de uitvoering aangepast?
- Contextfactoren ÚWelke contextfactoren, zowel beïnvloedbaar (bv. budget) als niet beïnvloedbaar 
 (bv. economische omstandigheden),  zijn van invloed geweest op het geboekte resultaat? Welke 
 knelpunten hebben zich voorgedaan?
- Resultaten ÚWelke resultaten zijn behaald en wat is hierbij doorslaggevend geweest?

Net zo goed als bovenstaande aspecten gebruikt kunnen worden om te beoordelen in hoeverre een 
interventie ook voor het eigen beleidsprobleem geschikt is, kunnen deze aspecten ook worden 
gebruikt om verslag te (laten) doen van een project. In de bijlage is een checklist opgenomen voor het 
opstellen van een projectverslag dat anderen in staat stelt te beoordelen of de gekozen aanpak ook 
voor een ander beleidsprobleem interessant is. Met name bij het verstrekken van subsidies voor 
pilotprojecten kan dit een aardige manier zijn om kennis van projecten concreet te maken zonder dat 
hier een grote tijdsinvestering tegenover staat. 
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Bijlage Evaluatiemethoden onder de loep
De voorafgaande hoofdstukken gingen vooral in op de grote lijnen van evaluatie. Naast het uiteenzet-
ten van het nut, de noodzaak en de gewoonte is een koppeling gemaakt tussen de beleidscyclus en de 
evaluatiecyclus. In deze bijlage is voor een selectie van evaluatie-instrumenten die benoemd zijn in de 
handreiking een meer uitgebreidere toelichting te vinden. 
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1. Integraal afwegingskader (IAK)
Het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving is ontwikkeld om de kwaliteit van beleid en 
regelgeving te bevorderen, regeldruk tegen te gaan en om rijksbreed duidelijkheid te verschaffen aan 
beleidsmakers en wetgevingsjuristen over de kwaliteitsnormen waaraan beleid en regelgeving dient te 
voldoen. Het is zowel een werkwijze als een bron van informatie voor beleidsmakers en wetgevingsju-
risten bij de overheid. 

Het IAK als werkwijze biedt structuur bij het maken van goede beleid en goede regelgeving. Toepas-
sing van het IAK brengt alle relevante beslisinformatie op het juiste moment in het beleidsproces in 
beeld. Ook draagt toepassing van het IAK bij aan een transparante verantwoording van keuzes en aan 
een betere beoordeling van beleids- en wetgevingsvoorstellen. Toepassing van het IAK in een specifiek 
beleids- of wetgevingstraject kan met behulp van het Afwegingsdossier, de digitale werkplaats om met 
het IAK te werken. Naast een werkwijze is het IAK een bron van achtergrondinformatie en hulpmidde-
len die beleidsmakers en wetgevingsjuristen kunnen gebruiken om beleid en regelgeving goed voor te 
bereiden. 

Het IAK kent de volgende opbouw met bijbehorende vragen:

Fase 1: Probleemanalyse
1. Wat is de aanleiding? Wat is de aanleiding om na te denken over een maatschappelijke probleem dat 
misschien tot beleid of regelgeving leidt? Maak hierbij onderscheid tussen de aanleiding en het 
probleem. Besteed aandacht aan het politieke gewicht van de zaak en hoe deze kwestie bij je terecht 
gekomen is. 
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2. Wie zijn betrokken? De overheid heeft in alle fase van het beleidsproces anderen nodig om kennis te 
verzamelen, steun te verwerven en activiteiten te verrichten. Volgens het IAK wordt eerst de kring van 
betrokkenen bepaald, voor tot nadere definiëring van het probleem wordt overgegaan. Overleg met 
de relevante partijen vooraf over het nader te bepalen probleem bevordert de kwaliteit van de 
probleemdefinitie. Een krachtenveldanalyse kan duidelijk maken wie waarom in welke fase van het 
proces betrokken moet worden en hoe. 
3. Wat is het probleem? Maak bij het in kaart brengen van het probleem zoveel mogelijk onderscheid 
tussen de feiten en de waardering van de feiten. Beperk je bij de beschrijving van het probleem tot een 
bestaande situatie in de huidige wereld. Laat de gewenste situatie (de doelen) en de weg daar naartoe 
(de middelen) vooralsnog buiten beschouwing. Deze komen later aan bod. Voor wie is het precies een 
probleem en betrek je deze mensen bij de formulering van het probleem en de mogelijke oplossing? 
Onderbouw de probleemanalyse zo mogelijk met onderzoeksresultaten en cijfers. 
4. Wat is het doel? Op basis van het probleem kunnen doelen op drie niveaus geformuleerd worden 
(van abstract naar concreet): algemeen, specifiek en operationeel. Het algemene doel is abstract, zoals 
bijvoorbeeld “een veilige samenleving”. Alle acties van de overheid dienen binnen dit doel te vallen. 
Het vervolgens uitwerken van het algemene doel naar specifieke doelen (subdoelen) en operationele 
doelen, verscherpt de gedachtenvorming. Formuleer de specifieke en abstracte doelen zo SMART 
mogelijk. 
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? Om te bepalen of overheidsinterventie noodzakelijk is, is het 
zinvol om eerst de nuloptie te doordenken, ook als overheidsinterventie voor de hand lijkt te liggen. 
Wat gebeurt er als de overheid niets doen? Wat zijn dan de gevolgen? Wie of wat ondervindt hiervan 
dan nadeel? Is niets doen in strijd met Europese of internationale afspraken of grondrechten? Wie 
heeft er juist profijt van? Is dan sprake van ongelijke behandeling/uitgangspositie van partijen?

Fase 2: Instrumentkeuze
6. Wat is het beste instrument gelet op rechtmatigheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid? Om het beste 
instrument te kiezen is het van belang om tijdig de juridische, uitvoerings- en financiële aspecten in 
kaart te brengen. Het vroegtijdig inwinnen van juridisch en financieel advies, en het betrekken van 
specialisten op het terrein van de uitvoering is verstandig. Kom in overleg met betrokkenen tot een 
aantal plausibele voorstellen en tot een onderbouwde keuze voor een instrument. Veel instrumenten 
kunnen of moeten in wetgeving geregeld worden. Het IAK geeft een toelichting op een groot aantal 
instrumenten. 

Fase 3: Gevolgenbeoordeling
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu? Nieuw beleid en/of regelgeving beoogt 
bepaalde effecten te sorteren in de samenleving. Naast deze beoogde effecten kunnen ook nevenef-
fecten optreden, zoals administratieve lasten voor burgers en bedrijven of nadelige effecten voor het 
milieu. In een goed beleid- of wetgevingsvoorstel is over de evaluatie nagedacht en zijn hiervoor 
criteria geformuleerd. Hoe en wanneer worden de gevolgen en de uitvoering van het beleid- of 
wetgevingsvoorstel geëvalueerd? Welke mogelijkheden zijn er om het beleid bij te sturen als de 
aannames van het beleid niet blijken te kloppen? Wordt gekeken naar de financiering, bekostiging en 
bedrijfsvoering voor en na het beoogde overheidsingrijpen. Het IAK beschrijft een aantal interdepar-
tementaal verplichte toetsen. 

Meer over het IAK is te vinden op: http://afweging.kc-wetgeving.nl/ 

http://afweging.kc-wetgeving.nl/
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2.	Effectenarena
Beleidsmakers willen inzicht krijgen in de beleidseffecten die te verwachten zijn. Hiertoe moeten de 
causale relaties tussen de beleidsmaatregel en de verschillende effecten in beeld worden gebracht. Het 
gaat daarbij zowel om de bedoelde effecten als om onbedoelde neveneffecten. In deze stap wordt de 
relatie gelegd tussen investering en opbrengst aan de hand van toetsbare plausibele redeneringen. 
Deze veranderingstheorie zit meestal wel in de hoofden van mensen, maar is vaak niet expliciet. De 
veranderingstheorie is een als-dan redenering, zoals bijvoorbeeld:
•	 Als functies worden gebundeld in één gebouw, dan gaan organisaties beter samenwerken en dalen 

de kosten.
•	 Als de preventieve maatregelen de drempels voor schuldhulpverlening verlagen, dan vermindert de 

schuldenlast, worden problemen voorkomen en stijgt de kwaliteit van leven.
•	 Als dokters bewegen op recept (BOR) voorschrijven, dan gaan mensen meer bewegen, worden ze 

gezonder en dalen de ziektekosten.

Een instrument om de beleidstheorie van een beleidsmaatregel te achterhalen is de “Effectenarena 
MKBA”. Dit is een relatief nieuw instrument, gericht op het gezamenlijk doordenken en doorleven van 
de essentie van beleidsmaatregelen. In een workshop met beleidsmakers en/of andere stakeholders 
worden de relaties tussen investeringen, maatregelen en effecten gezamenlijk uitgedacht en opgete-
kend op een groot vel: de Arena (zie figuur onderstaande figuur, die u kunt downloaden via www.
effectenarena.nl).

http://www.effectenarena.nl
http://www.effectenarena.nl


Het uitvoeren van een MKBA-Arena met stakeholders stimuleert het blootleggen van de gedachte-
gang: hoe gaat deze interventie bepaalde effecten teweeg brengen? Het biedt daarmee de kans om de 
gedachtegang te delen en te toetsen: klopt de redenering, zijn de verwachtingen reëel? Wie investeert 
en wie profiteert? De MKBA-Arena kan ook gebruikt worden als eerste stap op weg naar een MKBA. Het 
neemt de betrokkenen mee in de gedachtegang die daarbij hoort. 

In een Arena workshop worden de volgende stappen doorlopen:
1. Beschrijven van de probleem- en doelstellingen van het project;
2. Expliciteren van het project en het referentiealternatief: wat zal er waarschijnlijk gebeuren als de 

investering niet plaatsvindt;
3. Benoemen van de partijen die investeren in het project;
4. Identificeren van de directe en indirecte effecten van de interventie en het trekken van pijlen tussen 

project en effect. Met een onderscheid tussen bedoelde en onbedoelde effecten;
5. Benoemen van de partijen die baat hebben bij of last hebben van de effecten en deze door middel 

van pijlen koppelen aan de effecten;
6. Benoemen van de randvoorwaarden bij de belangrijkste 3 effecten.

De term Arena is niet voor niets gekozen. Het is wenselijk dat mensen met verschillende achtergron-
den deelnemen aan de sessies en gemengd in groepen zitten. Zo komen verschillen in visies en 
verwachtingen expliciet aan de orde. Daarbij wordt niet zelden intensief gediscussieerd. Het verdient 
zelfs aanbeveling om de deelnemers aan de sessie hierop te selecteren: organiseer je eigen tegenge-
luid zoveel mogelijk al in deze fase. 

In de praktijk blijken mensen enthousiast over het instrument, omdat het:
•	 dwingt concreet te maken welke toegevoegde waarde het project heeft;
•	 expliciet maakt wie profiteert, wat een aanleiding kan zijn af te spreken nieuwe partijen bij het 

project te betrekken;
•	 helpt om de stap naar een MKBA te maken, waardoor deze exercitie minder theoretisch is en dichter 

bij het projectteam staat.

3.	Maatschappelijke	kosten-batenanalyse	en	kosten-effectanalyse
Een MKBA brengt op een systematische en samenhangende manier alle door een project veroorzaakte 
effecten in kaart en vergelijkt deze met de situatie waarin het project niet wordt uitgevoerd: het 
zogeheten nulalternatief. De baten van het project worden net als de kosten uitgedrukt in euro’s. Dit 
geldt ook voor de zaken die geen direct prijskaartje hebben, zoals geluidsoverlast, een mooi uitzicht 
of je veilig voelen. Als de baten groter zijn dan de kosten, dan zorgt het project voor een toename van 
de maatschappelijke welvaart. 

Een KEA vergelijkt de doelmatigheid van verschillende maatregelen. Maatregelen worden vergeleken 
op hun effectiviteit en afgezet tegen de te maken kosten. Een KEA bepaalt met welke investering een 
concreet doel tegen een zo laag mogelijke prijs kan worden gerealiseerd (kostenminimalisering), of 
welk beleidsalternatief – gegeven het budget – maximaal bijdraagt aan de doelstelling 
(effectmaximering). 

 42  |  Evaluatie als fundering voor het beleid



 Evaluatie als fundering voor het beleid  | 43

Er zijn veel overeenkomsten tussen de stappen voor een MKBA en die van een KEA. Onderstaande 
figuur zet de beide methoden naast elkaar.

1. Probleemanalyse en Doelstelling

2. Project en nulalternatief bepalen

3. Projecteffecten in beeld

4. Effecten meten

5. Effecten waarderen

7. Kosten en baten opstelling

8. Presentatie en interpretatie

6. Kosten bepalen

1. Probleemanalyse en Doelstelling

2. Project en nulalternatief bepalen

3. Projecteffecten in beeld

4. Effecten meten

7. Kosteneffectiviteitsopstelling

8. Presentatie en interpretatie

6. Kosten bepalen

MKBA KEA

Beide analyses starten met  de probleemanalyse en de doelstelling, al is deze fase in een MKBA minder 
relevant. De volgende stap is het scherp omschrijven van het project- en het nulalternatief. Het 
projectalternatief is de beschrijving van het project of de maatregel die wordt onderzocht, 
evenals alternatieve maatregelen die overwogen worden. Het nulalternatief beschrijft de meest 
waarschijnlijke situatie wanneer de maatregel niet doorgaat en is dus iets anders dan ‘niets doen’. De 
kosten en baten van het projectalternatief worden hier tegen afgezet. 

Het in kaart brengen en kwantificeren van de effecten en de kosten volgt daarna. Het gaat daarbij 
zowel om de bedoelde effecten (hoe leidt het beleid tot de doelstelling van beleid: de beleidstheorie) 
als om onbedoelde, andere effecten. Effecten in een MKBA worden veelal ingedeeld in direct, indirect 
en extern. Deze indeling is belangrijk om te zorgen dat alleen effecten die daadwerkelijk leiden tot 
een welvaartsverandering worden meegenomen en er dus geen sprake is van dubbeltelling van 
effecten. Het kwantificeren van de effecten is vaak de lastigste stap in een MKBA en KEA. Hiervoor 
wordt bij voorkeur deugdelijk opgezet ex-post effectenonderzoek gebruikt: wat waren de werkelijke 
effecten in een vergelijkbaar project elders? Het alternatief is dan het gebruik van enquêtes en/of 
inschattingen van experts. Daarbij geldt: hoe zachter de inschatting van effecten, hoe belangrijker het 
maken van gevoeligheidsanalyses en het presenteren van bandbreedtes in plaats van schijnbaar harde 
getallen. 

1. Probleemanalyse en Doelstelling

2. Project en nulalternatief bepalen

3. Projecteffecten in beeld

4. Effecten meten

5. Effecten waarderen

7. Kosten en baten opstelling

8. Presentatie en interpretatie

6. Kosten bepalen

1. Probleemanalyse en Doelstelling

2. Project en nulalternatief bepalen

3. Projecteffecten in beeld

4. Effecten meten

7. Kosteneffectiviteitsopstelling

8. Presentatie en interpretatie

6. Kosten bepalen

MKBA KEA
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Het belangrijkste verschil komt bij de laatste stap, waar voor een MKBA alle effecten zoveel mogelijk in 
euro’s worden uitgedrukt: effecten waarderen tot kosten of baten. De KEA volstaat met de verhouding 
tussen effecten en kosten. Bij deze stap moeten in een MKBA ook effecten worden gewaardeerd die 
geen directe marktprijs hebben. Hier gaat het bijvoorbeeld om de waarde van een mensenleven of 
leed als gevolg van een misdrijf, of om het gevoel van onveiligheid of welbehagen in een buurt met 
overlast en criminaliteit. Deze stap maakt de uitkomsten van MKBA’s soms controversieel. Tegelijk is 
deze stap echter cruciaal, wanneer een project veel ongelijksoortige effecten en neveneffecten heeft. 
Het waarderen van effecten is dan de manier om al die effecten op voet van gelijkheid te brengen. 
Effecten die binnen de randvoorwaarden van het onderzoek niet in geld kunnen worden uitgedrukt, 
worden vermeld als Pro Memorie (PM)-posten. 

Tot slot worden dan in een MKBA alle effecten omgerekend naar euro’s van een basisjaar en opgeteld. 
Daaruit volgt een maatschappelijk saldo plus of min PM-posten.

Keuze voor MKBA of KEA 
Wanneer dient gekozen te worden voor een MKBA als analyse-instrument en wanneer voor een KEA? 
Die vraag is te beantwoorden door te kijken naar het doel van de analyse. Een KEA is het meest 
geschikte instrument wanneer er een doelstelling is die bij de analyse niet ter discussie staat en die in 
één indicator kan worden uitgedrukt. Voorts moeten er geen belangrijke neveneffecten zijn die (sterk) 
verschillen tussen de projectvarianten. In alle andere gevallen verdient de MKBA de voorkeur, omdat 
die op integrale wijze de voors en tegens van projecten en maatregelen in beeld brengt. 

Randvoorwaarden 
Om een MKBA of KEA zinvol uit te kunnen voeren dient aan een aantal randvoorwaarden te zijn 
voldaan:
1. De investering of beleidsmaatregel is voldoende concreet uitgewerkt; 
2. Er is voldoende bruikbare effectinformatie; 
3. Er zijn voldoende mogelijkheden tot monetarisering van effecten (alleen MKBA); 
4. Inspanning voor het maken van een KEA of MKBA staat in verhouding tot de omvang of impact van 

de maatregel;
5. Er is voldoende tijd om dit proces te doorlopen. 

Vaak is in het sociale domein aan één of meer van de randvoorwaarden voor de MKBA of KEA niet 
voldaan. Toch moet de conclusie niet zijn dat deze instrumenten daarmee hun waarde verliezen. Ook 
als het niet mogelijk is een volledige MKBA uit te voeren en tot een saldo van kosten en baten te 
komen, kan het zinvol zijn om analyses te maken volgens het MKBA-denkraam. 

Vaak zijn effecten en oorzakelijke verbanden onvoldoende inzichtelijk, waardoor kwantificering 
problematisch is. Een eerste mogelijkheid is dan om de vermeende effecten van een maatregel in 
beeld te brengen. Wanneer vervolgens langs de MKBA-lijnen de vraag wordt gesteld welke effecten 
feitelijk een dubbeltelling betreffen, kan de besluitvorming worden verbeterd, zelfs zonder effecten te 
kunnen kwantificeren of monetariseren. 
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In aanvulling daarop kan getracht worden de doelstelling van beleid (de beoogde effecten) te 
monetariseren, en daarmee een beeld te geven van de investering die gerechtvaardigd is om dit doel te 
bereiken. Als er wel effectinschattingen zijn, maar deze zijn niet eenduidig of van mindere kwaliteit, 
dan kunnen de analyses verder gaan. Het effect wordt niet als harde waarde ingebracht, maar als 
onzekerheid waarmee gevoeligheidsanalyses kunnen worden gedaan. De MKBA krijgt daarmee het 
karakter van een  indicatie-MKBA. Daarbij kunnen expert-opinions worden ingezet om voorlopige 
aannames te maken over effectiviteit. Vervolgens is de vraag hoe effectief het beleid moet zijn, wil het 
tot een maatschappelijk positief saldo leiden. In de presentatie van de MKBA staat dan ook niet het 
saldo centraal, maar deze analyses, aangevuld met inzichten over de voorwaarden voor succes uit 
effectstudies en expert-opinions.

Als de monetarisering niet eenduidig is, dan kan op dezelfde wijze als voor de effectmeting de 
monetaire waarde als onzekerheid in het MKBA-model worden ingevoerd. Hiermee kan duidelijk 
worden hoe hoog de waarde zou moeten zijn om het beleid maatschappelijk te rechtvaardigen. Het 
geeft hiermee input voor de discussie over de vraag of het gaat om zinvol beleid. Als de effecten wel te 
kwantificeren zijn (zoals bijvoorbeeld bij het diversiteitbeleid), dan is daarnaast een kosteneffectivi-
teitsanalyse mogelijk. 

4. Beleidsdoorlichting
De regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie (RPE) bepaalt dat al het beleid dat 
gericht is op het realiseren van de algemene doelstellingen in de rijksbegroting periodiek moet 
worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Hierbij dient aangesloten te worden op de beleidscy-
clus. Een beleidsdoorlichting is een ex-post evaluatieonderzoek op het niveau van een geheel 
beleidsartikel of een samenhangend deel van een beleidsartikel. Een beleidsdoorlichting richt zich 
zowel op de doeltreffendheid als op de doelmatigheid van het beleid. Beleidsdoorlichtingen hebben 
het karakter van een syntheseonderzoek (overkoepelend overzicht), waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de resultaten van eerder uitgevoerd evaluatieonderzoek. In het kader van een beleidsdoorlichting 
zou theoretisch dus geen nieuw onderzoek plaats hoeven vinden. De RPE bepaalt verder dat een 
beleidsdoorlichting in ieder geval de volgende onderdelen dient te bevatten:
•	 Een afbakening van het te onderzoeken beleid;
•	 Een motivering van het gevoerde beleid en de daarmee beoogde doelen; 
•	 Een beschrijving van het beleid en onderbouwing van de met het beleid gemoeide uitgaven;
•	 Een analyse en beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid, 

inclusief een onderbouwing van de manier waarop de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
beleidsinstrumenten van het betreffende artikel (onderdeel) zijn of worden geëvalueerd.

Een beleidsdoorlichting wordt altijd toegestuurd aan de Tweede Kamer. Tevens is het verplicht een 
onafhankelijk toets uit te laten voeren op het onafhankelijk en objectief tot stand komen van de 
doorlichting. Het oordeel van de onafhankelijk toets, wordt meegestuurd naar de Tweede Kamer. 
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Kernvragen
De inhoud van de doorlichting is gestoeld op een set van tien vragen. Deze vragen zijn:

(A)  Probleemanalyse
1.  Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid? Is dit probleem nog actueel?
2.  Wat was de oorzaak van het probleem?
(B)  Rol van de overheid
3.  Waarom rekende de overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
4.  Waarom lag de verantwoordelijkheid op rijksniveau (en niet op decentraal of EU-niveau?) Hoe  

 was de verantwoordelijkheid vormgegeven en waarom?
(C)  Het gevoerde beleid en de ingezette middelen
5.  Welke doelstelling heeft de overheid geformuleerd voor de oplossing van het probleem?
6.  Welke instrumenten werden ingezet? Hoe was de samenhang tussen de (belangrijke en financieel  

 ‘zware’) instrumenten? Was er sprake van overlap?
7.  Hoe werd de hoogte bepaald van de budgetten die zijn ingezet? Wat was hiervan de   

 onderbouwing?
8.  Wat is bekend over de uitvoering van het beleid en over de doelmatigheid van de bedrijfsvoering? 
(D)  Effecten van het gevoerde beleid
9.  Wat was het effect van de instrumenten op de geformuleerde doelstellingen (oplossing van het  

 probleem)?
10. Hadden instrumenten op andere beleidsterreinen ook belangrijke effecten op de geformuleerde  

 doelstellingen? Wat waren belangrijke positieve en negatieve neveneffecten? 

De focus van een beleidsdoorlichting ligt bij het terugkijken en verantwoorden van beleid. Hoewel het 
instrument beleidsdoorlichting ook een leerdoelstelling kent, heeft dit in de praktijk meer plaats in 
de bestuurlijke reactie op de bevindingen dan in het feitelijke document. 

Proces
Het uitvoeren van een beleidsdoorlichting volgt in principe de in hoofdstuk 2 toegelichte processtap-
pen voor het uitvoeren van een evaluatie. Belangrijk is wel dat de minister(s) en/of staatsecretaris(sen) 
betrokken worden bij het opstellen van het plan van aanpak en dat ook de Inspectie der 
Rijksfinanciën, bureau strategische advisering haar goedkeuring aan het plan van aanpak verleent. Zij 
lezen tevens mee gedurende de uitvoering van de doorlichting. Nadat de doorlichting is opgesteld, zal 
deze, veelal vergezeld met een inhoudelijke aanbiedingsbrief van de bewindspersonen, worden 
toegezonden aan de Tweede Kamer. 

De totstandkoming van een beleidsdoorlichting geschiedt in een samenwerkingsverband van Beleid, 
Financiën en Kennis. Beleidsdirecties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsdoorlich-
ting, al dan niet in de vorm van een externe onderzoeksopdracht. De directie Financieel Economische 
Zaken ondersteunt de uitvoering van de beleidsdoorlichting middels het geven van advies, het 
aanleveren van financiële informatie en het onderhouden van de contacten met het ministerie van 
Financiën. Voor de methodologische en eventuele aanbestedingstechnische ondersteuning is er een 
kennismedewerker betrokken bij het uitvoeringstraject. 
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5. Projectverslag “Waarderen van Succes”
Om een project te kunnen beoordelen op de waarde voor andere projecten, is zicht nodig op de 
“werkzame bestanddelen” van het project. Waarom is een project succesvol of niet succesvol geweest? 
Lag dit aan de werkwijze? Had het te maken met de bereikte doelgroep? Of waren er andere omstan-
digheden die het succes mede bepaald hebben? Door projecten te evalueren volgens deze methode 
ontstaat er een verslag van het project dat inhoudelijk gezien waardevolle informatie voor nieuwe 
projecten bevat. Bij het opstarten van nieuwe projecten kan deze informatie worden gebruikt om te 
bekijken in hoeverre de gehanteerde aanpak ook toepasbaar is bij het opzetten en uitvoeren van 
nieuwe projecten. Wanneer er verschillende projecten rondom eenzelfde thema zijn uitgevoerd en 
geëvalueerd, kan er een overkoepelende analyse plaatsvinden waarbij werkzame bestanddelen zijn te 
identificeren. 

Het identificeren van werkzame bestanddelen vraagt om een vergelijking tussen verschillende 
projecten. Een goede vergelijking tussen de projecten is alleen mogelijk wanneer de verslaglegging 
van de projecten vergelijkbaar is. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van één format voor verslagleg-
ging. Het format voor een projectverslag, waarbij aandacht is voor wat voor wie werkt onder welke 
omstandigheden, is een afweging tussen de mate van detail en de tijdsinvestering. Bij minimale 
tijdsinvestering zijn er vijf aspecten die gedurende de projectevaluatie aan de orde moeten komen. In 
het projectverslag is aandacht voor deze elementen van belang om andere projectuitvoerders in staat 
te stellen de waarde van de kennis uit het afgeronde project voor de eigen projecten te bepalen. De vijf 
elementen van een projectverslag zijn:

1. Probleemdefinitie Ú Projecten worden doorgaans opgestart omdat er een “probleem” is geïdentifi-
ceerd dat opgelost moet worden. Wanneer er bij de opzet van een nieuw project gebruik wordt 
gemaakt van bestaande kennis uit andere projecten, is “het probleem” vaak het uitgangspunt bij het 
zoeken van een oplossing. Mensen die een project opzetten zoeken naar reeds uitgevoerde projecten 
die gericht zijn op het aanpakken van een soortgelijk probleem, omdat de aanpak van die projecten 
mogelijk toepasbaar is bij het nieuwe project. Daarom moet een projectverslag inzicht geven in de 
problematiek die ten grondslag ligt aan het project. Waarom en voor wie is het project opgezet en wat 
is de (veronderstelde) oorzaak van het probleem? 

2. Aanpak Ú Na de vraag “Wat is het probleem?” komt de vraag “Hoe lossen we het probleem op?”. De 
door projectuitvoerders gehanteerde aanpak van het probleem is de kern van de kennisoverdracht. 
Mensen die bezig zijn met het opzetten van een nieuw project willen weten welke activiteiten de 
uitvoerders hebben ondernomen om het probleem te verhelpen. Wat zijn kenmerkende aspecten van 
de aanpak? Daarbij is het tevens van belang te weten waarom deze aanpak is gekozen. Is er sprake van 
een achterliggende gedachte of is de aanpak min of meer willekeurig? Is de aanpak zelf bedacht of is 
de aanpak overgenomen vanuit een ander project? Indien de aanpak reeds bestond, is de aanpak 
volledig over genomen of zijn er selecties of aanpassingen gemaakt? Veelvoorkomende aanpassingen 
zijn bijvoorbeeld aanpassingen in intensiteit en duur van de toegepaste interventie. 

Ook de argumentatie voor eventuele wijzigingen van de aanpak (gedurende de looptijd) van het 
project is waardevolle informatie. 
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3. Contextfactoren Ú Er zijn geen twee situaties gelijk. Er zijn altijd verschillen te vinden. Juist de 
wisselende context waarbinnen projecten worden uitgevoerd kunnen ertoe leiden dat de succesvolle 
werkwijze van het ene project niet het succes oplevert in een ander project. De verschillen in de 
context maakten dat de condities waaronder de ingezette werkwijze tot succes leidt niet zijn vervuld. 
Daarom is het van belang in een projectverslag aan te geven welke contextfactoren bij de uitvoering 
van het project van invloed zijn geweest op het resultaat. Hierbij kan het gaan om kenmerken van de 
uitvoeringsorganisatie (bv. budget en menskracht), maar ook om invloeden van buitenaf (bv. 
economische toestand) waarover geen controle is uit te oefenen. Zowel succesfactoren als knelpunten 
zijn hierbij van belang. Bij de opzet van nieuwe projecten kan dan namelijk gestreefd worden naar de 
aanwezigheid van zo veel mogelijk succesfactoren, terwijl uitvoerders bij de opzet van projecten alvast 
rekening houden met de knelpunten.

4. Resultaten Ú Om te kunnen beoordelen of een gehanteerde aanpak werkt of niet is zicht op de 
behaalde resultaten van belang. In het projectverslag moet daarom opgenomen zijn welke resultaten 
zijn behaald met het project. Hierbij gaat het om de mate waarin het (beleids) probleem is verholpen. 
Soms kan volstaan worden met het beschrijven van de mate waarin vooraf gestelde doelstellingen zijn 
behaald. In andere gevallen zal een meer subjectieve beschrijving van de uitkomsten nodig zijn. 
Indien het succes of het uitblijven van succes een direct gevolg is van een bepaalde gebeurtenis of 
omstandigheid is het goed ook hier in het projectverslag op in te gaan. 

5. Waardevolle lessen Ú Een projectverslag is, zoals gezegd, een belangrijk middel om tot kennisdeling 
te komen. De voorafgaande vier elementen van het verslag richten zich vooral op het verzamelen van 
informatie die nodig is om een volledig beeld van het project te creëren. Hier kan al veel van geleerd 
worden. Het biedt echter nog niet te ruimte voor de uitvoerders om hun eigen lessen te delen met 
andere uitvoerders. Het laatste element richt zich daarom op de waardevolle lessen die volgens de 
uitvoerders van het project geleerd kunnen worden en daarom met andere ontwikkelaars en uitvoer-
ders van projecten moeten worden gedeeld. 

6. Interessante publicaties
Regelmatig worden er publicaties uitgebracht waarin specifieke evaluatiemethodieken aan de orde 
komen. Enkele interessante publicaties in het kader van deze handreiking zijn:

Ministerie van BZK, 2011, Toekomsten en zo
Deze publicatie is een handreiking voor beleidsambtenaren die zich in het kader van beleidsvragen of 
–dossiers moeten bezighouden met wat de toekomst in petto zou kunnen hebben in relatie tot dat 
beleid. Toekomstverkenningen zijn systematische studies naar wat de toekomst in petto kan hebben, 
waarbij –waar nodig- gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke kennis enerzijds en de collectieve 
wijsheid en creativiteit van deelnemers aan de verkenning anderzijds. 
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Algemene Rekenkamer, 2011, Handreiking effectevaluaties subsidies
Deze handreiking richt zicht op het ondersteunen van beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn 
voor de vormgeving en evaluatie van subsidies door middel van inzichten en adviezen die de kwaliteit 
van effectevaluaties en het gebruik ervan kunnen vergroten. Uiteindelijk is het doel eraan bij te 
dragen dat bij de instelling van nieuwe subsidies, de aanpassing van bestaande subsidies en de 
verantwoording over subsidie-uitgaven gebruikt gemaakt kan worden van betrouwbare en adequate 
informatie over de effectiviteit. Hoewel de handreiking is gericht op subsidie-evaluaties, zijn veel van 
de aspecten ook toepasbaar bij reguliere effectevaluaties. 

Ministerie van BZK, 2011, Werken aan maatschappelijk rendement
Het maatschappelijk rendement van investeringen in het sociale domein krijgt meer en meer 
aandacht. Deze handreiking, geschreven voor beleidsmakers en projectleiders bij de overheid en 
maatschappelijke organisaties, is gericht op het verder stimuleren van het denken omtrent maat-
schappelijk rendement en brengt diverse methoden bij elkaar in drie toegankelijke modules. 

Rijksoverheid, 2011, Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse
Het opstellen van een kosten-batenanalyse is geen gemakkelijke klus. De materie is veelal complex, 
waardoor het instrument ook ontoegankelijk wordt. Deze handreiking probeert het instrument MKBA 
op een laagdrempelige wijze te introduceren en zoomt daarom niet te diep in op de achterliggende 
theorie en bijzonderheden. Wel worden de relevante termen geïntroduceerd en wordt beleidsmakers 
handvatten geboden om aan de slag te gaan met MKBA’s.  

Overzicht beleidsdoorlichtingen
Jaarlijks worden diverse beleidsdoorlichtingen uitgevoerd door departementen. Deze beleidsdoorlich-
tingen worden toegestuurd aan de Tweede Kamer. Zij kunnen een interessante bron van informatie 
over de effectiviteit van beleid vormen. Daarnaast kunnen doorlichtingen ook als voorbeeld gebruikt 
worden bij het uitvoeren van eigen evaluaties en beleidsdoorlichtingen. Het overzicht van alle 
beleidsdoorlichtingen is te vinden op: www.rijksbegroting.nl/algemeen/overzichten,Beleidsdoorlicht
ingen.html

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/overzichten,Beleidsdoorlichtingen.html
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/overzichten,Beleidsdoorlichtingen.html
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