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1. Inleiding 

1. Inleiding 

Dit deel 3 van de handleiding is gewijd aan de brede waaier van technieken die men kan inzetten in een 

evaluatieproces. In de eerstvolgende paragrafen gaan we bij wijze van inleiding in op de kenmerken van 

een evaluatietechniek en de functie van technieken in een evaluatieproces. Bij het oplijsten van 

technieken doorheen de volgende hoofdstukken. Daarbij werd geen volledigheid nagestreefd: enkel de 

meest courante evaluatietechnieken werden geselecteerd. Dit is deel is bedoeld als kompas voor de lezer 

om binnen een omvangrijk evaluatie-instrumentarium de meest adequate techniek te vinden op basis van 

de informatiebehoefte en de evaluatiecontext. Binnen het bestek van deze handleiding is een omvattende 

bespreking van elke techniek afzonderlijk onmogelijk. De lezer dient dit deel dan ook op te vatten als een 

eerste leidraad.  

De voorstelling van een techniek volgt een vast stramien. Eerst geven we een nadere omschrijving van 

de evaluatietechniek. Daarna zoomen we in op de functie die de techniek kan vervullen. Vervolgens 

geven we aan in welke beleids- en evaluatiecontext de techniek het meest geschikt is voor gebruik. 

Verder bespreken we in hoofdlijnen de concrete toepassing van de techniek. We gaan ook in op de 

voornaamste sterktes en zwaktes. Ten slotte geven we telkens nog een aantal referenties voor verdere 

lectuur.  

We hebben de technieken opgedeeld volgens de standaardstappen in het evaluatieproces. Hoofdstuk 2 

bevat technieken die kunnen aangewend worden om een evaluatie inhoudelijk te structureren en af te 

bakenen. In hoofdstuk 3 komen technieken aan bod die gericht zijn op dataverzameling in het kader van 

evaluaties. In hoofdstuk 4 passeren verschillende analysetechnieken de revue. In hoofdstuk 5 komen ten 

slotte technieken aan bod die zich lenen tot het maken van een beoordeling en het formuleren van 

conclusies. 

In deel 1 van de handleiding werden al enkele begrippen onderscheiden. Met een methode verwijzen we 

naar de algemene aanpak bij een evaluatie. Het gaat om een werkwijze die kenmerkend is voor elke 

evaluatie apart. Een methode heeft dus steeds een ad hoc karakter, net zoals een evaluatiedesign, terwijl 

deze laatste term verwijst naar een breder geheel van zowel inhoudelijke elementen als methodologische 

aspecten. Ten grondslag van een methode of benadering liggen een aantal fundamentele uitgangspunten 

of waarden waaraan de evaluator sterk belang hecht, bijvoorbeeld de participatie van verschillende 

stakeholders doorheen het evaluatieproces, of het belang dat men hecht aan de achterliggende 

beleidstheorie om een evaluatie vorm te geven.   

Een techniek definiëren we als een gestandaardiseerde werkwijze. De term instrument gebruiken we als 

als synoniem. Het Engelse leenwoord ‘tool’ is eveneens een synoniem voor techniek. Een evaluatie zal 

zelden steunen op één enkele techniek. Binnen een gekozen methode of aanpak, zal de evaluator vaak 

gebruik maken van meerdere technieken doorheen het evaluatieproces. 
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1.1 Kenmerken van een evaluatietechniek 

Wat is kenmerkend voor een (evaluatie)techniek of -instrument? In tegenstelling tot een methode heeft 

een techniek een vaststaand karakter. Men kan het omschrijven als een mechanisme of proces waarbij 

een bepaalde input wordt omgezet in een bepaalde output. Onder input en output verstaan we hier: 

informatie, data, feiten, opinies, beoordelingen, enzovoort. Input en output van eenzelfde techniek kunnen 

van aard verschillen. Bijvoorbeeld, aan de hand van een survey of vragenlijst verzamelt men opinies en 

men produceert kwantitatieve gegevens over deze opinies. Kenmerkend voor een bepaalde techniek is 

dat het bijhorende verwerkingsproces steeds hetzelfde is, de input heeft een standaard format en ook de 

output is steeds van dezelfde aard. Een techniek kan slechts heel beperkt aangepast worden. Eventueel 

ontstaan er varianten van eenzelfde techniek. Vaak is de standaardprocedure beschreven en zijn er 

welbepaalde kwaliteitsmaatstaven met betrekking tot het toepassen van de techniek (het hanteren van 

het instrument). Deze eigenschappen maken dat een techniek transfereerbaar is tussen evaluaties en 

onafhankelijk is ten aanzien van de evaluator.  

 

1.2 Indeling van evaluatietechnieken 

Er bestaan evaluatietechnieken van diverse pluimage. In meerdere opzichten vertonen ze verschillen. 

Om in deze verscheidenheid wat structuur te scheppen, gaan we in deze paragraaf in op enkele 

typologieën van evaluatietechnieken.  

Een eerste belangrijke indeling van evaluatietechnieken is deze tussen kwantitatieve en kwalitatieve 

technieken. De twee soorten verschillen in de setting waarin ze het meest worden toegepast, de 

meetprocedures, aandachtspunten bij de gegevensverwerking, de wijze van analyse en meer algemeen 

de functie in het kader van kennisvergaring. 

                           Spoor Beleid en Monitoring  16
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Kenmerk Kwantitatief Kwalitatief 
Setting / dimensie Fysiek Sociaal  
Meetprocedure Meetsysteem Onderzoeker als belangrijkste 

instrument, meerdere 
observatietechnieken 

Klemtoon 
gegevensverwerking 

Standaardisering 
Precisie 
Technische betrouwbaarheid 
Replicatie  
Veralgemeenbaarheid 

“Thick description” 
Representativiteit 
Diversificatie 
 
 

Aard gegevens Cijfers Betekenissen, opinies 
Focus en perspectief 
gegevens 

Statisch, resultaten, toestand Dynamisch, processen, verloop 

Wijze van 
gegevensanalyse 

Deductief 
Statistische analyse 

Inductief 
Interpretatie 

Functie voor 
kennisvergaring 

Overzicht en inzicht 
Bewijzen en begrijpen  
Rol van factoren bepalen 
Aggregatie 
Schatten en voorspellen 
Vergelijken 

Diepte-inzicht 
Begrijpen en verklaren 
Actiepatronen identificeren 
Contextbeschrijving 
Verkennen 

Wetenschappelijke 
achtergrond 

Positieve wetenschappen Humane wetenschappen 

Tabel 1: Kenmerken van kwantitatieve en kwalitatieve technieken 

Het voordeel van typologieën is dat ze verschillen aangeven, het nadeel is dat categorieën minder 

nuancering toelaten. Nochtans is dit laatste belangrijk, ook bij het onderscheid tussen kwantitatieve en 

kwalitatieve technieken. De verschillen tussen beide op de bovenstaande kenmerken moeten niet als 

absoluut worden beschouwd, maar als klemtonen. Er is wel een eigenheid van beide categorieën te 

onderkennen waardoor de ene categorie beter geschikt is voor bepaalde kennisfuncties en in bepaalde 

settings dan de andere, en omgekeerd. 

 

Het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie is in het verleden niet ontsnapt aan het bredere 

wetenschappelijke debat tussen aanhangers van beide soorten technieken en onderzoeksbenaderingen, 

dat niet los staat van verschillende onderzoeksparadigma’s (cf. deel 1). Dit debat is ondertussen geluwd 

en de meeste evaluatoren zijn tot het inzicht gekomen dat de twee categorieën methodologisch anders 

zijn, maar niet onevenwaardig. De evolutie in de tijd toont achtereenvolgens de opgang van kwalitatieve 

technieken als een serieus alternatief of complement voor de traditionele kwantitatieve aanpak, een 

scherp debat tussen de twee benaderingen en recentelijk een toenadering. Hierbij wordt steeds meer de 

onderlinge complementariteit benadrukt en zelfs het potentieel van een integrale benadering met het 

gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve technieken naar voor geschoven.  

Daarenboven moet ook het kwantitatieve of kwalitatieve label van een evaluatiebenadering gerelativeerd 

worden. Immers, gegevens die men op een kwantitatieve manier verzamelt, kan men kwalitatief 
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verwerken en omgekeerd. Zo kan men de temperatuur meten met een geijkt instrument en dagwaarden 

in de tijd opvolgen. Daarna kan men op basis van de meetgegevens de dagen indelen in dagen met een 

hoge temperatuur en dagen met een lage temperatuur. Omgekeerd kan men opinies van respondenten 

groeperen, wat een stuk standaardisering inhoudt, en vervolgens frequenties koppelen per type opinie.  

 

Een tweede manier om evaluatietechnieken in te delen vertrekt van het tijdsperspectief dat ze hanteren. 

Ook dit resulteert in een tweedeling, namelijk tussen enerzijds technieken voor prospectief gebruik en 

technieken voor retrospectief gebruik anderzijds.  

Een techniek voor prospectief gebruik heeft als evaluandum een toekomstige evolutie of toestand. De 

functies van dergelijke technieken zijn het inschatten van toekomstige evoluties, het maken van 

gefundeerde voorspellingen en het opstellen van toekomstscenario’s. Voorbeelden van prospectieve 

technieken zijn macro-economische modellen. Dergelijke modellen bepalen de waarden op afhankelijke 

variabelen op basis bepaalde verbanden met en de verwachte evoluties met betrekking tot een aantal 

onafhankelijke variabelen of parameters.  

Een techniek voor retrospectief gebruik wordt ingezet bij het evalueren van een voorbije of bestaande 

toestand of evolutie. De functies van dergelijke technieken zijn het begrijpen en beoordelen van die 

bestaande situaties of van veranderingen in het verleden. Een casestudy is een voorbeeld van een 

techniek die ‘terugkijkt’.  

Heel wat technieken kunnen echter zowel retrospectief als prospectief gebruikt worden. Het onderwerp 

dat aan bod komt in een focusgroep bijvoorbeeld kan zowel het verleden als de toekomst als tijdskader 

hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een kosten-batenanalyse die zowel de gerealiseerde als de 

verwachte kosten en effecten onder de loep kan nemen.  

 

Een derde classificatie van technieken kan gebeuren naargelang de status van de techniek op basis van 

de mate waarin ze al werd toegepast, zowel in de tijd als in de ruimte. Technieken die reeds veelvuldig 

werden toegepast hebben meestal een proces van verfijning en verbetering doorgemaakt. Hoe hoger de 

mate van toepassing, des te stabieler de techniek kan worden beschouwd. Wanneer het echter gaat om 

een pas ontwikkelde techniek, zal het gebruik ervan innovatief zijn. Innovatieve technieken kunnen 

innoverend zijn in de mate dat ze een nieuw alternatief vormen voor bestaande, stabiele technieken met 

dezelfde functie, of in de mate dat ze als eerste techniek een bepaalde functie in combinatie met een 

bepaalde context kunnen vervullen. Een stabiele techniek voor een gegeven functie kan ook innovatief 

zijn wanneer ze wordt uitgeprobeerd voor een andere functie en/of context.  
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Het prospectieve karakter van een techniek maakt deze techniek meer geschikt voor ex ante evaluaties, 

terwijl technieken voor retrospectief gebruik adequater zijn voor tussentijdse en ex post evaluaties. 

 

Een vierde typologie van evaluatietechnieken kan opgehangen worden aan het evaluatieproces zelf. In 

deel 1 werd dit proces opgedeeld in een aantal standaardstappen. Deze stappen zijn:  

(1) structurering van de evaluatie 

(2) gegevensverzameling 

(3) analyse 

(4) beoordeling 

In lijn met wat M. Scriven stelt, kan elk van deze stappen kan nog verder opgedeeld worden in 2 

deelstappen. Ze staan aangegeven in onderstaande tabel.  

Structurering Afbakening van de inhoudelijke scope 
Planning van de volgende stappen 

Gegevensverzameling Omschrijving van het observatieveld 
Datavergaring 

Analyse Vergelijking van gegevens 
Effecten schatten 

Beoordeling Aftoetsing op de evaluatiecriteria 
Formulering van een eindoordeel 

Tabel 2: Stappen in het evaluatieproces 

Elke stap vervult een specifieke functie in het stappenplan van een evaluatie en telkens kan de evaluator 

één of meerdere technieken inzetten. Eenzelfde techniek kan adequaat zijn voor gebruik in meer dan één 

stap in het evaluatieproces. De mate van geschiktheid voor de verschillende stappen zal doorgaans wel 

verschillen.  

 

Het overzicht van evaluatietechnieken in deze handleiding hebben we gebaseerd op een combinatie van 

de tweede en vierde typologie. Het tijdsperspectief van de evaluatie en de fase in het evaluatieproces 

vormen met andere woorden de uitgangspunten. Dit resulteert in een raster waarop de verschillende 

technieken gepositioneerd kunnen worden. Onderstaand schema geeft dit raster weer.  
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Figuur 1: Rastersjabloon overzicht evaluatietechnieken 

Op het raster kan ook aangegeven worden in welke mate een bepaalde techniek adequaat is voor een 

gegeven combinatie van het type van evaluatie (ex ante vs. tussentijds en ex post) en de standaardstap 

in het evaluatieproces (structurering, observering, analyse, oordeelsvorming). De cirkels  achter een 

techniek geven aan dat deze techniek kan toegepast worden voor de betrokken standaardstap(pen). De 

mate van geschiktheid is voor elke techniek af te lezen aan de diameter van de cirkels op de rasterlijnen. 

De grotere cirkels wijzen op een normale geschiktheid. Kleine cirkels geven aan dat de techniek onder 

bepaalde voorwaarden kan toegepast worden. De grootte van de cirkels verwijst niet naar het stabiele of 

innovatieve karakter van de techniek.  

 

1.3 Selectie van een adequate evaluatietechniek 

Bij de selectie van evaluatietechnieken dient men ermee rekening te houden dat elke techniek bepaalde 

mogelijkheden maar ook beperkingen heeft. Niet elke techniek is dus steeds evenwaardig in termen van 

bruikbaarheid, accuraatheid en haalbaarheid waardoor men niet steeds zal kunnen kiezen uit het hele 

gamma van technieken. Het komt er dus op aan om de best passende techniek aan te wenden 

naargelang de concrete evaluatiecontext. Deze context wordt deels bepaald door elementen die eerder in 

het design aan bod komen: de evaluatievragen, de evaluatiecriteria en de randvoorwaarden in verband 

met datavergaring.  
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Bij de selectie van evaluatietechnieken kan men zich laten leiden door enkele criteria die hieronder verder 

toegelicht worden: 

(1) motief en type van de evaluatie, de evaluatievragen 

(2) standaardstap in het evaluatieproces 

(3) kenmerken van het evaluatieobject 

(4) kostprijs (~ technische complexiteit) 

 

In bovenstaande criteria zit een hiërarchie: het motief en type van de evaluatie is het criterium dat men 

het eerst in aanmerking dient te nemen, vervolgens moet men kijken naar de standaardstap in het 

evaluatieproces. Daarna zijn ook de kenmerken van evaluatieobject (evaluandum) van belang. Een 

laatste relevant criterium is de kostprijs voor de toepassing van de techniek. De kost hangt vaak samen 

met de mate van technische complexiteit die inherent is aan een techniek.  

Een eerste selectiecriterium is het motief om te evalueren en daarmee samenhangend het type evaluatie 

volgens het tijdsperspectief. Voor ex ante evaluaties met het oog op het ondersteunen van 

beleidsplanning of het proefdraaien van de implementatie zijn vaak andere technieken (meer) geschikt 

dan voor tussentijdse of ex post evaluaties vanuit een verantwoordingsmotief of het motief van 

beleidsleren. Het tijdsperspectief - prospectief of retrospectief- is dan ook een belangrijk onderscheid dat 

we ook in de overzichtstabellen hebben verwerkt. Verder hangen de vragen samen met het motief om te 

evalueren. De evaluatievragen zijn dan ook het eerste concrete vertrekpunt voor het kiezen van de 

technieken. 

 

De standaardstap in het evaluatieproces is een tweede sectiecriterium. Er bestaat geen evaluatietechniek 

die geschikt is om zowel de evaluatie te focussen via de selectie van vragen en criteria, tevens de 

gegevens te verzamelen en te analyseren, én ook nog te komen tot een oordeelsvorming. Men zal dus 

steeds een combinatie van technieken moeten hanteren doorheen het evaluatieproces. Voor elke stap in 

dat proces dient men een techniek te kiezen die geschikt is om de verwachte functie te vervullen.  

Met behulp van de twee voorgaande criteria zal men al een eerste afbakening kunnen maken van 

geschikte technieken. Daarnaast kan ook de specifieke beleidscontext een belangrijk aandachtspunt zijn 

bij de selectie van technieken. Milieubeleid en cultuurbeleid bijvoorbeeld vormen een verschillende 

context naar bijvoorbeeld de grijpbaarheid en meetbaarheid van output en effecten. Fysieke 

veranderingen zijn bijvoorbeeld beter kwantitatief te meten dan gedragsveranderingen. Om deze laatste 

soort effecten te meten zal in veel gevallen het gebruik van kwalitatieve technieken zoals interviews en 

participerende observatie betere resultaten opleveren voor dataverzameling. In het kader van lokaal en 
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regionaal economisch ontwikkelingsbeleid kan men econometrische modellen gebruiken die niet voor 

andere beleidsvelden en -domeinen toegepast kunnen worden.  

Koken kost geld, hetzelfde geldt voor evalueren. Een vierde criterium dat van belang is bij het kiezen van 

een evaluatietechniek is dan ook de kostprijs. De kostprijs van het toepassen van de verschillende 

technieken zal een groot deel van de totale kost van een evaluatie uitmaken. Bepaalde technieken, 

voornamelijk voor de functie van dataverzameling, hebben een relatief hogere kostprijs doordat ze 

tijdsintensief zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor interviews: ze moeten niet enkel afgenomen worden, 

maar nadien ook nog uitgeschreven. Pas dan kan de informatie verwerkt worden. Een andere factor die 

de kostprijs bepaalt is de technische complexiteit van de techniek. Geavanceerde technieken voor 

dataverzameling en analyse hebben vaak het voordeel dat ze daardoor een grotere geloofwaardigheid 

hebben bij de stakeholders. Een technisch complexe techniek wordt in veel gevallen ook het embleem 

voor de evaluatie als geheel. Men spreekt dan bijvoorbeeld van een econometrische evaluatie, een 

prijskwaliteit evaluatie e.d. Het gelijkschakelen van een evaluatie met een techniek die als uithangbord 

wordt beschouwd is echter een verkeerde werkwijze. Omdat een evaluatietechniek slechts één functie 

vervult en men doorgaans meerdere technieken nodig heeft doorheen het evaluatieproces. Toch mag 

men de voordelen van technische complexiteit niet overschatten. Het risico bestaat dat men een te zware 

techniek gaat inzetten die niet aangepast is aan de context, de beschikbare data, en het totale 

evaluatiebudget. Het is beter om een minder technische complexe evaluatie uit te voeren waarbij de 

beperkingen worden aangegeven, dan conclusies te funderen op gesofistikeerde tools die niet deskundig 

aangewend werden.  
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2. Technieken voor het structureren van een evaluatie 

2.1 SWOT-analyse 

2.1.1 Omschrijving 

De ontwikkeling van SWOT-analyse vond plaats 50 jaar geleden als hulpmiddel voor bedrijven in kader 

van hun strategiebepaling. De naam is afkomstig vanuit de taken die techniek op zich neemt, namelijk het 

definiëren van sterktes en zwaktes. In de huidige context wordt deze techniek vaak toegepast in het 

kader van ex ante evaluaties. 

SWOT staat voor ‘Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats’. In de meeste gevallen wordt deze 

techniek toegepast om de verschillende omgevingsvariabelen in kaart te brengen en de interne zwakke 

en sterke punten te identificeren. De discussies die hieruit ontstaan zullen tevens de 

organisatiedoelstellingen bijstellen en verfijnen.  

Strengths (sterkten) zijn de sterke punten van de organisatie die het mogelijk maken zich aan te passen 

aan de omgeving. 

Weaknesses (zwakten) stemmen overeen met de elementen waar de organisatie nog heel wat 

verbeteringsmogelijkheden heeft. 

Opportunities (kansen) zijn die elementen waarmee de organisatie geconfronteerd wordt die 

aangegrepen kunnen worden om verbetering te realiseren. 

Threats (bedreigingen) verwijzen naar externe krachten die de werking van de organisatie in het gedrang 

brengen of zelfs onmogelijk maken. 
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Figuur 2: SWOT-analyse 
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2.1.2 Functie  

SWOT-analyse heeft tot doel twee essentiële elementen in kaart te brengen; de intrinsieke kenmerken 

van het beleidsdomein enerzijds en de externe determinanten anderzijds. De uiteindelijke doelstelling is 

het verkleinen van het onzekerheidsniveau dat gepaard gaat met de implementatie van beleid. Gebruik 

maken van een SWOT-analyse heeft de verbetering van de strategie als uiteindelijke doel. Om dit te 

bewerkstelligen zal de techniek volgende elementen in kaart brengen: 

- het aanduiden van de dominante elementen en bepalende factoren die de maatregel, 

project of beleid kunnen beïnvloeden. 

- Het aanmaken van relevante richtlijnen door de koppeling te maken tussen de maatregel, 

project of beleid en de omgeving waarbinnen het functioneert. 

SWOT-analyses zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van huidige strategieën via 

het ontwikkelen van verbeteringsmechanismen.  

De meerwaarde van het gebruik van SWOT-analyses in evaluatieprocessen is terug te vinden in de 

systematische aanpak waarmee de analyse de relaties schetst tussen de maatregel, project of beleid en 

de omgeving waarbinnen het functioneert. 

2.1.3 Context voor gebruik 

SWOT-analyses worden vaak ingezet in de planningsfase, in het kader van ex ante evaluaties. In deze 

fase proberen deze analyses de belangrijkste richtingaangevende elementen te identificeren in kader van 

de algemene beleidsdoelstellingen. Het achterliggende idee van deze techniek is het bewerkstelligen van 

‘congruentie’. Congruentie tussen wat zich binnen de organisatie afspeelt en wat de buitenwereld 

verwacht. Intern verwijst hier naar de eigen sterktes en zwaktes en de buitenwereld biedt opportuniteiten 

maar ook bedreigingen die de organisatie dient te vermijden. 

2.1.4 Toepassing 

De implementatie van een SWOT-analyse vindt net zoals andere technieken plaats in een aantal 

stappen. We overlopen ze hieronder. 

1. Verkenning van de omgeving 

Het in kaart brengen van de omgeving is een eerste noodzakelijke stap in het verminderen van de 

onzekerheid. De factoren die mogelijk een invloed hebben op de maatregel, project of beleid dienen in 

kaart te worden gebracht. Voorbeelden hiervan in kader van een tewerkstellingsproject zijn de huidige 

economische groei, aantal werklozen etc. Elk van deze elementen heeft een al dan niet belangrijke 

invloed op het verloop van de maatregel, project of beleid. Het is niet de bedoeling exhaustief te zijn, 

maar de belangrijkste elementen, die potentieel de hoogste invloed hebben, in kaart te brengen. 
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2. Inventaris van mogelijke acties 

Afhankelijk van de vooropgestelde doelstellingen kan het team een aantal mogelijke acties identificeren 

en oplijsten. Deze acties dienen alleen in algemene termen te worden gesteld waarbij deze een mogelijke 

oplossing aanreiken voor de belangrijkste problemen of doelstellingen. 

3. Externe analyse van opportuniteiten en bedreigingen  

Deze derde stap is essentieel in de ontwikkeling van een SWOT-analyse. Het evaluatieteam dient 

externe kansen en bedreigingen te analyseren die het niet rechtstreeks kan beïnvloeden. Om op het 

voorbeeld gegeven in stap 1 terug te komen, de huidige economische situatie is een belangrijke 

parameter die een enkele organisatie niet of nauwelijks kan beïnvloeden. Ook kunnen zich kansen 

aanbieden zoals veranderende Europese wetgeving of steunmaatregelen die buiten de organisatie om 

worden toegekend. Als organisatie is het belangrijk deze kansen niet te laten liggen. 

4. Interne analyse van sterktes en zwaktes 

Deze interne analyse dient als belangrijke aanvulling op de externe analyse en bestaat uit de analyse van 

de eigen sterktes en zwaktes waarop de organisatie zelf een belangrijke impact heeft.  De vragen ‘wat 

kunnen we’ en ‘waarin zijn we goed’ zijn de hoeksteen van deze vierde stap. Ook deze factoren zullen 

het toekomstige beleid in belangrijke mate beïnvloeden zodat het van groot belang is deze te kennen. De 

trend is dat veel meer aandacht gaat naar de interne sterktes dan naar de interne zwaktes. Wil de 

organisatie in hoofdzaak haar beleid bijsturen is de klemtoon op het positieve inderdaad het belangrijkste. 

Een belangrijke tip, wil men niet verloren lopen in zoeken naar interne sterktes is het zich concentreren 

op ‘unieke middelen’. Elke organisatie dient over de nodige middelen en personeel te beschikken om te 

kunnen functioneren, maar dit zijn natuurlijk geen sterktes. Dezelfde redenering geldt voor de zwaktes, 

het niet beschikken over bepaalde middelen betekent niet noodzakelijk een zwakte. Zwaktes verwijzen 

eerder naar eerder elementen die doelbereiking moeilijk of zelfs onmogelijk maken. 

5. Classificatie van mogelijke acties 

Acties classificeren op basis van hun bijdrage aan de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen is 

de vijfde stap in het analyseproces. De acties bovenaan de lijst zijn diegenen die het meest bijdragen aan 

de doelstellingen: een focus op de sterktes, proberen de zwaktes te verminderen of zelfs te elimineren en 

daarenboven verder kijken dan de organisatie, zodat de organisatie de aangeboden kansen benut en de 

bedreigingen beperkt of ontwijkt. 

2.1.5 Sterktes en zwaktes 

SWOT-oefeningen zijn populair omwille van de volgende voordelen. Ze zijn overzichtelijk; de vier centrale 

elementen, sterkten, zwakten, mogelijkheden en bedreigingen maken het mogelijk op een schematische 
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manier een overzicht te geven van de belangrijkste bevindingen. Deze eigenschap is mede 

verantwoordelijk voor de populariteit van de SWOT-techniek. 

Daar de techniek opgebouwd is uit vier boxen dienen alle elementen aan bod te komen in discussies en 

overlegmomenten. Participanten worden aangespoord een mening te vormen over de vier thema’s. Op 

die manier bewerkstelligt de analyse een genuanceerd en volledig, goed gestructureerd beeld van de 

strategie of het te evalueren beleid. 

Deze analysetechniek vereist geen wiskundige voorkennis en blijft vrij beschrijvend. Ook deze 

eigenschap maakt dat de SWOT-analyse vaak wordt toegepast in uitlopende omstandigheden en beleid. 

De techniek is laagdrempelig: er is geen voorkennis vereist zodat heel wat personen en organisaties 

deze techniek kunnen toepassen. 

Anderzijds vormt het eenvoudige karakter van deze evaluatietechniek tevens een mogelijke beperking, 

daar heel wat mensen de illusie hebben dat deze analyses zeer snel en zonder grondige voorbereiding 

kunnen plaatsvinden. Een goede en bruikbare SWOT-analyse opstellen en gebruiken is vaak moeilijker 

dan algemeen aangenomen. Ook het onderbrengen van de vaststellingen in de vier categorieën heeft te 

kampen met moeilijkheden, daar het gevaar bestaat dat deze op een subjectieve manier tot stand komen. 

Het gevaar bestaat ook dat de SWOT-analyse slechts leidt tot het op gang brengen van discussie, 

waarbij het evaluatieteam er niet in slaagt de bevindingen om te zetten in conclusies en acties. Indien dit 

gebeurt, heeft de SWOT-oefening weinig effect gehad en kan men het percipiëren als tijdverlies.  

De vertaling van de bevindingen van de analyse naar een concrete strategie en acties is de moeilijkheid 

bij uitstek. Het team dient over voldoende capaciteiten te beschikken, zoals strategisch inzicht en 

besluitvaardigheid, wil het de vier gedefinieerde boxen vertalen in strategische keuzes. Zowel de sterktes 

en de zwaktes als de opportuniteiten als de bedreigingen dienen te worden opgenomen. 
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2.2 Logische modellering van de beleidstheorie 

2.2.1 Omschrijving 

Logische modellering is een techniek die de verschillende aspecten met betrekking tot een proces 

structureert en visualiseert. In het kader van evaluatie kan met deze techniek een beleidsinitiatief 

analytisch in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze techniek (re-)construeert men de 

componenten van het conceptueel raamwerk van de achterliggende beleidstheorie of het 

beleidstheoretische kader. Dit kader omvat enerzijds een implementatiemodel en anderzijds een 

veranderingsmodel. Het resultaat van de toepassing van de techniek, het logische model, geeft het 

implementatiemodel en/of het veranderingsmodel voor het gegeven beleidsinitiatief schematisch weer.  

Het veranderingsmodel beschrijft de beoogde causale keten van beleidsacties of output, over 

determinanten of tussenliggende variabelen, naar beleidsresultaten of effecten van het beleidsinitiatief. 

Bovendien kunnen externe factoren of matigende variabelen in kaart worden gebracht. Het 

implementatiemodel schrijft voor welke capaciteit er nodig is, welke procedures er gevolgd moeten 

worden in het kader van de bereikbaarheid van en omgang met de doelgroep en/of de doelgebied van 

het beleidsinitiatief. In de evaluatiepraktijk wordt de techniek meestal aangewend om het 

veranderingsmodel te (re-)construeren.  

2.2.2 Functie 

De techniek van logische modellering brengt het beleidstheoretische kader in beeld en meestal het 

veranderingsmodel in het bijzonder. Daarmee wordt de achterliggende logica van een beleidsinitiatief 

expliciet gemaakt. Het veranderingsmodel is de neerslag van de redenering achter een beleidsplan, 

beleidsprogramma, of beleidsmaatregel.  

In een ex ante evaluatie kan de techniek aangewend worden om rechtstreeks de planning van beleid te 

ondersteunen door het geplande beleid en de beoogde maatschappelijke verandering schematisch te 

construeren. Door analytisch de verschillende componenten en stappen van het veranderingsmodel in 

kaart te brengen, kan het beleid in de planningsfase verder ontwikkeld en verfijnd worden.  In een 

tussentijdse of ex post evaluatie kan het beleid gereconstrueerd worden. De techniek staat centraal in de 

zogenaamde beleidstheoriegedreven evaluatiebenadering maar de essentie van deze aanpak is meer en 

meer geëvolueerd tot een generiek onderdeel van evalueren, ongeacht de specifieke benadering  

 

In het kader van beleidsevaluatie draagt de techniek van logische modellering bij tot: 

- een systematische, synthetische en begrijpbare beschrijving van het beleid; 
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- het expliciteren en het ordenen van de doelstellingen op operationeel (output) en strategisch 
(effect, impact) niveau; 

- de identificatie en ontrafeling van causale verbanden tussen output en effecten, met behulp van 
tussenliggende variabelen of determinanten 

- de explicitering van externe factoren die van belang zijn voor het slagen van beleid (matigende 
variabelen) en waarvoor flankerend of gedifferentieerd beleid ontwikkeld kan worden; 

- het verduidelijken van de onderliggende assumpties in de beleidstheorie. 

 

Al deze elementen dragen ook bij tot de hoofdfunctie van deze techniek in het evaluatieproces: de 

structurering van de evaluatie. Daarmee wordt bedoeld:  

- het selecteren van de evaluatievragen en evaluatiecriteria 

- het selecteren van indicatoren voor dataverzameling 

- het selecteren van technieken voor dataverzameling, analyse en beoordeling 

2.2.3 Context voor gebruik 

De beleidstheorie achter een beleidsinitiatief is vaak impliciet. Beleidsmakers en stakeholders expliciteren 

niet steeds de assumpties die zij maken wanneer een beleid tot stand komt. Een ex ante evaluatie gericht 

op beleidslogica is er specifiek op gericht om deze assumpties na te gaan en te toetsen met het oog op 

de verbetering van het geplande beleid. Een tussentijdse of ex post evaluatie heeft baat bij een duidelijke 

formulering van het evaluandum, het te evalueren beleidsinitiatief. In elk van deze gevallen staat het 

expliciteren van de beleidstheorie voorop.  

2.2.4 Toepassing 

Bij de toepassing van de techniek zijn er verschillende fases te doorlopen. In een eerste fase stelt de 

evaluator een draft van het logische model op waarbij beleidsdocumenten als basis dienen. In een 

tweede fase treedt de evaluator in interactie met de beleidsmakers. De evaluator legt de eerste versie 

van het model voor aan de beleidsmakers en overloopt of het model beantwoordt aan de beleidstheorie 

van de beleidsmakers. De evaluator stelt bijkomende vragen aan de beleidsmakers om ontbrekende 

informatie te verkrijgen, waardoor het model aangevuld en verfijnd kan worden. Op basis van het overleg 

werkt de evaluator in een derde fase een aangepaste versie van het logisch model uit.  
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Figuur 3: Sjabloon van een logisch model  

Bij het overleg met de beleidsmakers kan men verschillend te werk gaan om de beleidstheorie te 

reconstrueren en het model uit te tekenen. Men heeft meer bepaald de keuze tussen voorwaarts 

redeneren, terugredeneren, of een combinatie van beide.  

Het terugredeneren gebeurt in ‘achterwaartse’ richting doordat het veranderingsproces dat het beleid 

beoogt in de tegengestelde richting wordt opgebouwd als de sequens die getoond wordt in het raamwerk 

aan de hand van de pijlen en die in de praktijk plaats heeft. Men vertrekt van de beleidsresultaten of de 

beoogde effecten van het beleid voor de doelgroep of -regio. Vervolgens stelt men de vraag op welke 

determinanten of tussenliggende variabelen het beleid moet focussen om de effecten tot stand te 

brengen. Een laatste stap is dan het bepalen van de beleidsacties of output van het beleid waardoor men 

zal trachten in te werken op de determinanten. Als ook het implementatiemodel wordt bekeken, dient men 

de vraag te stellen welke implementatiecapaciteit er vereist is op organisatie- en individueel niveau in 

functie van de geplande beleidsacties. Ook de vraag of er nood is aan samenwerking en 

partnerschappen voor de uitvoering en hoe het uitvoeringsproces, c.q. de dienstverlening moet verlopen, 

komt dan aan bod.  

 

Het voorwaarts rederenen volgt wel het logische verloop binnen het veranderingsmodel. Wanneer ook 

het implementatiemodel wordt bekeken, ligt daar het vertrekpunt bij het voorwaarts redeneren en 

vervolgens schuift men op naar het veranderingsmodel. Het voorwaarts redeneren volgt met andere 

woorden de chronologie die ontstaat wanneer het volledige theoretisch kader van de beleidstheorie in de 

praktijk wordt omgezet: het toepassen van het implementatiemodel zet immers het veranderingsmodel in 

beweging. Men vertrekt van de sterktes van de uitvoerende actoren en gaat na hoe de doelgroep bereikt 

kan worden. Tevens heeft men eerst aandacht voor de implementatiesetting: zijn er bepaalde barrières of 

randvoorwaarden die in acht moeten worden genomen voor een succesvolle uitvoering van het beleid? 
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Vervolgens start men van concrete beleidsacties en gaat men na op welke factoren deze inspelen en wat 

daarvan de effecten zijn. De uitkomst is de formulering van doelstellingen die groeien uit initiële ideeën 

over het soort implementatiemodel dat vereist is.  

 

De twee benaderingen van voorwaarts en terugredeneren bij het ontwikkelen en expliciteren van de 

beleidstheorie, sluiten elkaar niet uit. De combinatie is tijdsintensiever, maar kan het beste van twee 

werelden samenbrengen. Men denkt dan afwisselend vooruit en achteruit doorheen de sequens in het 

beoogde veranderingsmodel (en het implementatiemodel). Generieke vragen die voortdurend terugkeren 

zijn dan:  

• “Waar willen we naartoe?” 

• “Hoe kunnen we daar geraken?” 

• “Wat gebeurt er als we dit doen?” 

 

Naarmate men het logische model opbouwt, kan men ook verifiëren of er geen tussenliggende variabelen 

vergeten zijn; gaat men met andere woorden niet te kort door de bocht bij het formuleren van assumpties 

over causale verbanden tussen output en effecten? Daarnaast kunnen ook externe factoren in beeld 

worden gebracht die de relaties tussen output en determinanten enerzijds en tussen determinanten en 

effecten anderzijds beïnvloeden. In het logisch model worden dit de matigende variabelen genoemd. Op 

zichzelf maken ze geen deel uit van de causale keten van het veranderingsproces dat men met het beleid 

wil tot stand brengen. Ze beïnvloeden wel de sterkte en mogelijk ook de richting (positief of negatief) van 

de deelrelaties in het veranderingsmodel.  

Onderstaand voorbeeld van de reconstructie van een logisch model kan dit illustreren.  

cursus werk zoeken

pc-vaardigheden

meer jobkansen

hoger
zelfvertrouwen

beleidsacties determinanten beleidsresultaten

mobiliteit

skills voor
solicitatiegesprek

 

Figuur 4: Voorbeeld van een logisch model 
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Ingeval van een externe evaluatie en het gebruik van logische modellering in het evaluatieproces is de 

interactie tussen evaluator en stakeholder, i.c. de beleidsmakers, essentieel. Tijdens deze interactie 

wordt de beleidstheorie expliciet gemaakt. De evaluator kan zich zo een scherper beeld vormen van de 

achterliggende redenering bij een beleidsinitiatief waardoor het logisch model - het resultaat van de 

techniek- verfijnd kan worden. De rolafbakening van de evaluator is daarbij belangrijk; het eigenaarschap 

van het beleid blijft immers geheel bij de beleidsmakers. De evaluator denkt niet voor de beleidsmaker, 

maar tracht de logica van het beleid zoals de beleidsmakers ze zien (terug) te construeren aan de hand 

van de antwoorden op de gestelde vragen.  

De evaluator zal in elke evaluatiesituatie moeten inschatten in welke mate hij de hoger vermelde 

terminologie in het kader van het logisch model kan hanteren in de interactie met de stakeholders. Soms 

kan het aangewezen zijn om deze termen in de eerste gesprekken achterwege te laten of te 

parafraseren, en eerst de stakeholders ‘hun verhaal’ in eigen woorden laten brengen. Het is dan de taak 

van de evaluator om de verschillende factoren en elementen een juiste plaats in het logische model toe te 

kennen en dit terug te koppelen naar de stakeholders.  

Ingeval van een interne evaluatie zal het vaak voorkomen dat de beleidsmakers zelf de techniek 

aanwenden om hun beleid in kaart te brengen. Voor een ex ante evaluatie resulteert dit in een zeer 

sterke verbondenheid tussen enerzijds het planningsproces en anderzijds de toepassing van de techniek. 

Een secretaris van een gemeente die mee een beleid uittekent, gaat niet eerst zijn insteek voor de 

beleidsnota uitschrijven en daarna in rol van evaluator stappen om zijn werk kritisch te bekijken en te 

verfijnen. In de praktijk zullen deze twee elementen samen gebeuren; de secretaris kan aan de hand van 

de techniek zijn ontwerptekst bijstellen en onderbouwen.  

2.2.5 Sterktes en zwaktes 

De combinatie van het analytische proces dat wordt doorlopen en het synthesevormende en 

structurerende karakter maakt dat deze techniek sterk gewaardeerd wordt bij heel wat praktijkmensen. 

Het stelt in staat om de verschillende soorten componenten van de beleidstheorie, in het bijzonder de 

beleidsacties, beleidsresultaten en externe factoren, met elkaar te verbinden en de causale keten van het 

beoogde veranderingsproces op te bouwen. Er blijft een belangrijke en noodzakelijke inbreng van de 

beleidsmakers zelf, wat het eigenaarschap van de evaluatieresultaten bevordert.  

Een belangrijke sterkte van de techniek ligt ook in de visualisering door het schematisch voorstellen van 

de achterliggende beleidstheorie. Op die manier kan men makkelijker tot een gemeenschappelijk 

denkkader komen en tot consensus over wat het beleidsinitiatief in essentie is.  

Een potentiële zwakte van de techniek is dat men de toepassing kan reduceren tot het zogenaamde 

‘boxisme’: alles in vakjes willen stoppen, zonder meer. Het logische model als resultaat van de techniek is 

echter de schematische neerslag van een hele redenering en reflectie over het beleid. Het model op 
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zichzelf vertelt niet voldoende en kan als zodanig niet gehanteerd worden; er is steeds toelichting en 

duiding nodig wanneer men het gebruikt.  

 

De toepassing van logische modellering zal echter moeilijker verlopen naargelang het beleidsinitiatief 

complexer wordt. Naarmate er meer maatregelen (beleidsacties), meer determinanten of tussenliggende 

factoren en meer effecten (beleidsresultaten) zijn, zullen de relaties tussen deze componenten ook 

toenemen. Daarmee neemt ook complexiteit van de toepassing van de techniek toe.  

De bronnen van een beleidstheorie en de assumpties achter beleidsinitiatief kunnen enerzijds stoelen op 

de inzichten, ervaring en expertise van de beleidsmakers. Anderzijds zullen de beleidsmaker zich ook 

baseren op wetenschappelijke kennis. Vaak zal het een combinatie van beide bronnen zijn waarmee de 

redenering achter een beleidsinitiatief ontwikkeld wordt. Het logisch model moet in de eerste plaats de 

beleidstheorie zoals deze door de beleidsmakers werd ontwikkeld weergeven. Toch is het van belang dat 

de evaluator mee reflecteert over de accuraatheid van de opgestelde beleidstheorie.  

In een ex ante evaluatie van de interne logica van het beleid staat het verifiëren van de beleidstheorie 

vanzelfsprekend centraal. Maar ook wanneer de beleidstheorie zelf niet het voorwerp van de evaluatie is 

maar, in het kader van een tussentijdse of ex post evaluatie, geëxpliciteerd moet worden om de evaluatie 

te structureren, is het van belang dat vertrokken wordt van een accurate beleidstheorie. Immers, het heeft 

geen zin om assumpties waarvan men op voorhand kan aantonen dat ze fout zijn, te verifiëren aan de 

hand van een beleidsevaluatie. Een foutieve beleidstheorie kan immers leiden tot een selectie van 

evaluatievragen en indicatoren die de facto niet relevant zijn. Wanneer dit gebeurt, is de kans reëel dat 

een ex post evaluatie negatieve resultaten (geen beleidseffectiviteit) oplevert.  

In bovenstaande situatie is het van belang dat de beleidstheorie gecorrigeerd wordt. De negatieve 

evaluatieresultaten zijn dan immers niet per se te wijten aan een slecht of verkeerd beleid. Alleen is de 

beleidstheorie foutief gespeld waardoor de evaluatie verkeerd gestructureerd en gefocust werd.  

2.2.6 Leeswijzer 

Chen H.-T. (2005). Practical Program Evaluation, Thousand Oaks, CA: Sage.  

Donaldson S.I. (2003). “Theory-Driven Evaluation in the New Millennium”. In: Donaldson S.I. and Scriven 

M. Evaluation Social Programs and Problems: Visions for the new millennium. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers. 

Donaldson S.I. and Lipsey M.W. (2006). “Roles for theory in contemporary evaluation practice: 

Developing practical knowledge”. In: Shaw I., Greene J. and Mark M. (Eds.) Handbook of Evaluation. 

Thousand Oaks (Ca): Sage. 
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2.3 Concept mapping  

2.3.1 Omschrijving 

Concept mapping levert een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van een beleidstheorie die als 

basis dient voor het uitvoeren van evaluaties en het plannen van beleid. In eerste instantie werd de 

techniek hoofdzakelijk toegepast in herstructureringsprocessen in bedrijven alvorens het toegepast werd 

in de publieke sector ter ondersteuning van beleidsplanning –en ontwikkeling. Het groepsproces leidt vrij 

snel tot concrete resultaten; een begrijpbaar raamwerk in de taal van de deelnemers, een grafische 

weergave van de belangrijkste bevindingen en kan tevens leiden tot een betere groepsdynamiek en 

moreel. Alvorens de grafische weergave kan geconstrueerd worden dienen eerst en vooral de ideeën te 

worden beschreven en de verschillende onderlinge relaties in kaart gebracht. Vervolgens zal het team, op 

basis van de individuele input, aan de hand van multivariate statistische technieken zoals 

multidimensionele inschaling en clusteranalyse een geaggregeerde schematische groepsweergave 

opstellen. Deze analyses vereisen in de meeste gevallen het gebruik van gepaste software. De inhoud 

van deze grafische voorstelling wordt op basis van brainstormsessies volledig bepaald door de groep.  

2.3.2 Functie 

Een evaluatieteam zal de techniek inzetten ter verduidelijking en explicitering van de te verwachte 

beleidseffecten. Deze verduidelijking is gebaseerd op de ideeën en zienswijzen van de betrokken 

stakeholders. De evaluator neemt in het proces de rol van facilitator op zich, zodat de discussies op een 

ordelijke en doeltreffende wijze verlopen. Daarnaast zal de evaluator op basis van grafische 

verduidelijkingen het groepsproces ondersteunen. Deze techniek stelt het evaluatieteam in staat opinies 

van een grote groep mensen (tot 200 per groep) op te nemen en deze vervolgens te laten rangschikken 

en wegen. Het bovenstaande maakt reeds duidelijk dat deze techniek voornamelijk in een ex ante context 

zal ingezet worden waarbij deze toelaat de belangrijkste doelen en prioriteiten te identificeren. Toch is 

deze techniek tevens bruikbaar in het kader van een ex post evaluatie, zeker wat de identificatie en 

selectie van de criteria en indicatoren betreft. 

2.3.3 Context voor gebruik 

Deze evaluatietechniek is vooral bruikbaar in het kader van ex ante evaluaties.  

2.3.4 Toepassing 

De toepassing van de techniek omvat het doorlopen van 5 stappen.  
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1. Voorbereiding 

Twee belangrijke opdrachten dienen vervuld te zijn alvorens het eigenlijke groepsproces kan starten. 

Eerst en vooral zal het evaluatieteam moeten bepalen welke stakeholders zullen geconsulteerd en 

betrokken worden in proces. In samenspraak met de deelnemers zal het team vervolgens de eigenlijke 

focus van het proces bepalen. 

De selectie van de deelnemers is geen eenvoudige opdracht. In de meeste gevallen is het aan te raden 

een zeer heterogene groep samen te stellen met een brede variëteit aan relevante personen. Deze 

aanpak staat garant voor een brede waaier aan inzichten en ideeën. Een ideaal aantal deelnemers per 

groep is moeilijk te bepalen. De meeste auteurs stellen dat een grootte tussen 10 en 20 personen het 

meest werkbaar is, de variëteit is voldoende groot en discussies zijn nog vrij eenvoudig te faciliteren. 

Daarnaast is het tevens essentieel dat het kennisniveau van de deelnemers vergelijkbaar is en hun 

engagement gedurende het proces verzekerd.  

De tweede fase, het richten van de groepsdiscussie bestaat op zijn beurt uit twee belangrijke elementen, 

het focussen van de brainstorming en het rangschikken van de behandelde topics. De facilitator zal bij de 

start een gesprek hebben met de deelnemers of een delegatie ervan met als doel te komen tot een 

consensus over de belangrijkste elementen. Het eerste element, de focus van de brainstorming hangt af 

van het uiteindelijke doel van de oefening. In het kader van evaluaties kan dit gericht zijn op de outputs, 

verwachte outcomes of mogelijke deelnemers aan het evaluatieproces. De rangschikking van de topics 

vindt plaats door de deelnemers. Verschillende onderwerpen komen aan bod tijdens de brainstorming 

zodat het zeer interessant kan zijn de deelnemers te vragen deze te rangschikken volgens hun 

belangrijkheid. In een evaluatieproces bijvoorbeeld kan het evaluatieteam vragen hoeveel aandacht het 

dient te besteden aan bepaalde beleidsonderdelen.  

 

2. Verzamelen van output en effecten 

Nadat de deelnemers en de focus van de oefening bepaald zijn kan het proces daadwerkelijk van start 

gaan met de ontwikkeling van een algemene set van verklaringen. De brainstorming vertrekt vanuit de 

vooraf gedefinieerde focus (cf. stap 1). De algemene richtlijnen voor het uitvoeren van zulke oefening zijn 

hier van kracht: aanmoedigen van deelnemers in het weergeven van hun inzichten, ruimte creëren voor 

discussie, verduidelijking geven bij bepaalde concepten indien hier naar gevraagd wordt. In sommige 

situaties kan het aangewezen zijn opinies anoniem te verzamelen. In beginsel kent het aantal outputs en 

effecten geen beperking, maar de literatuur houdt het op een honderdtal. Eenmaal deze finale set 

verzameld, zal de groep de lijst overlopen op zoek naar onduidelijkheden wat betreft terminologie of 

bepaalde verwoordingen. Ook dient elke verklaring te kaderen in de opzet van de brainstorming. 

Brainstorming is slechts één van de mogelijkheden voor het verzamelen van verklaringen en opinies, 

andere opties zijn interviews of documentanalyse.  
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3. Structureren van output en effecten 

Éénmaal alle verklaringen verzameld dient het evaluatieteam deze te structureren en de onderlinge 

relaties aan te duiden. Vervolgens zal het team de verschillende verklaringen samenbrengen rond 

gemeenschappelijke thema’s.  

Een mogelijke strategie voor het rangschikken is gebruik te maken van kaartjes. Elke verklaring wordt op 

afzonderlijke kaarten afgedrukt, elke deelnemer krijgt de volledige set. Hierna krijgt de deelnemer de 

boodschap de kaarten te rangschikken en te sorteren in verschillende stapels, volledig op basis van 

eigen inzichten. Beperkingen zijn: elke verklaring kan slechts op één stapeltje gelegd worden, alle stapels 

moeten uit méér dan één verklaring bestaan en verklaringen mogen niet in de oorspronkelijke stapel 

blijven. Wanneer elke deelnemer deze opdracht beëindigd heeft zal dezelfde oefening herhaald worden 

tussen alle deelnemers. Dit proces bestaat uit twee stappen. Eerst brengt de evaluator per deelnemer 

alle elementen onder in één matrix. Alle waarden in deze tabel zijn ofwel een 1 ofwel een 0. In de tweede 

stap brengt het team alle individuele matrices samen in één samengestelde matrix voor hele groep van 

deelnemers. De cijfers in de matrix geven weer hoeveel deelnemers een bepaalde verklaring in dezelfde 

stapel ondergebracht hebben. Deze matrix geeft weer hoe de deelnemers de verklaring gesorteerd 

hebben in verschillende stapels.  

 

4. Voorstelling van de output en effecten 

De voorstelling van de output en effecten bestaat in het merendeel van de gevallen uit drie stappen. In 

een eerste fase voeren we een analyse uit die elke verklaring uitzet als een apart punt op een 

puntenschaal. Output en effecten die dichter bij elkaar gelegen zijn, zijn vaker samen ondergebracht in 

één stapel. Diegenen die zich verder uit elkaar bevinden zijn minder vaak samen in één stapel terug te 

vinden. De tweede fase verdelen we de verschillende uitgezette output en effecten in clusters die 

conceptueel een trapje hoger staan dan de originele output en effecten. In de derde fase tot slot geven 

we gemiddelde waarden weer, ofwel per punt ofwel per cluster. 

Het uitvoeren van bovenstaande stappen vereist verschillende statistische analyses. Gaande van een 

tweedimensionale non-metrische analyse van de matrix samengesteld op einde van stap 1. Vervolgens 

volgt in de tweede fase een clusteranalyse die de verschillende punten uit stap 1 samenbrengt in een 

aantal verzamelingen. De laatste analyse bestaat uit het berekenen van gemiddelden over de 

deelnemers heen per cluster. Deze analyses fungeren als basis voor de volgende fase. 

 

5. Interpretatie en definiëring evaluatiecriteria 

Op basis van de vier voorgaande stappen hebben we nu een aantal clusters elk samengesteld uit een 

aantal output en effecten. Op basis van de inhoud benoemen de deelnemers elke cluster in 
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overeenstemming met hun inhoud. In het kader van evaluaties bestaan deze clusters uit output en 

effecten. Daar de clusters gewogen zijn op basis van het aantal output en effecten die ze bevatten zijn 

ook de verschillende mogelijke output en effecten gewogen. In het groepsproces zullen het 

tijdsperspectief en de causale relaties verder bediscussieerd worden. De clusters zijn automatisch in te 

zetten als evaluatiecriterium. Tot slot kan de groep indicatoren definiëren samenhangend met de clusters 

en evaluatiecriteria. De groepsdiscussie zal de relevantie en duidelijkheid van de indicatoren ten goede 

komen. 

2.3.5 Sterktes en zwaktes 

De techniek, concept mapping kent een aantal sterke punten die zeer nuttig kunnen zijn in het uitvoeren 

van evaluaties. 

De techniek brengt een enorme dynamiek teweeg in het groepsgebeuren en biedt de groep de 

mogelijkheid heel wat bij te leren over de inhoud van het beleid en de mogelijke output en effecten.  

Het eigenaarschap krijgt tevens een stevige duw in de rug dankzij deze techniek. Door stakeholders van 

bij de start te betrekken begrijpen zij de problematiek en leren de verschillende gezichtspunten van de 

verschillende partners kennen. 

Daarenboven verhoogt de toepassing van concept mapping de ‘evalueerbaarheid’ van maatregelen, 

projecten of beleid. Een gemeenschappelijk kader wordt bewerkstelligd met de participatie van de 

belangrijkste stakeholders. 

Een laatste sterkte heeft betrekking op de kruisbestuiving die plaatsvindt tussen de verschillende 

stakeholders en het evaluatieteam. Zeker in het kader van ex ante evaluaties draagt dit bij tot een 

verbreding van de ideeën en mogelijkheden.  

Een eerste zwakte is het samenstellen van de groep, vragen zoals wie dient deel uit te maken van de 

groep en wie niet, zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Het gebalanceerd samenstellen van de groep is 

tevens geen eenvoudige maar noodzakelijke opdracht.  

Het begeleiden van een brainstorming sessie en het verdere groepsgebeuren vereisen een goede 

moderator met de nodige kwaliteiten. Afhankelijk van de groepssamenstelling zal dit een moeilijke of 

eenvoudige opdracht zijn. 

Een laatste moeilijkheid heeft betrekking op het technische aspect; verschillende statistische 

bewerkingen die een specifieke voorkennis vereisen dienen te worden uitgevoerd.  
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2.3.6 Leeswijzer 
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Program Planning, 12 (1): 1-16. 

Trochim W. (1989). “Concept mapping: Soft science or hard art?” In W. Trochim (Ed.) A Special Issue of 

Evaluation and Program Planning, 12, 87-110. 

 

2.4 Colour vote 

2.4.1 Omschrijving 

Colour vote, ook wel bekend als de “Abaque de Régnier” is een techniek die verschillende standpunten of 

opinies in een groep visualiseert. Men gebruikt een spectrum van kleuren om de mogelijke standpunten 

of opinies weer te geven voor de betrokken onderwerpen. Op basis van de ‘stemming’ kan een matrix 

worden opgesteld waardoor het groepsoverleg gestructureerd kan worden.  

2.4.2 Functie 

Tijdens een evaluatieproces is groepswerk vaak essentieel. Voornamelijk wanneer verschillende actoren 

en stakeholders betrokken zijn bij een of meerdere fasen van het evaluatieproces of bij de opvolging van 

dat proces. Met het oog op de doeltreffendheid van het overleg te verhogen, creativiteit te stimuleren of 

een gemeenschappelijk standpunt te bepalen, is het structureren van het overleg of debat noodzakelijk. 

Een stemprocedure kan daartoe bijdragen. Stemtechnieken faciliteren het uitdrukken van opinies over 

een bepaald onderwerp door alle deelnemers aan het overleg. Het is de wijze waarop deze opinies 

worden verzameld die verschilt naargelang de stemtechniek.  

Colour vote vertrekt van het idee dat alle deelnemers bewust worden gemaakt van alle genuanceerde 

opinies die in een groep bestaan, door een gekleurde, visuele voorstelling van de resultaten van 

individuele stemmen (of stemmen per stakeholder). Op die manier worden de meningen van meer 

gereserveerde stakeholders niet overschaduwd door participanten met een sterkere persoonlijkheid. De 

techniek maakt snel duidelijk over welke items er consensus bestaat en welke meer betwist zijn. 

Daardoor kan gezamenlijke reflectie efficiënt geconcentreerd worden op de meest problematische 
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onderwerpen. Stemtechnieken zoals colour vote helpen ook ongewenste neveneffecten van 

groepsdynamica te voorkomen, zoals de druk om te conformeren, de convergentie van meningen rond 

kernwaarden en de dominantie van bepaalde actoren, e.d.  

2.4.3 Context voor gebruik 

De techniek kan zowel voor ex ante evaluaties, tussentijdse als ex post evaluaties gebruikt worden. 

Probleemstellingen, doelstellingformulering en conclusies kunnen op deze manier scherp gesteld worden. 

In een groep met meerdere personen die uiteenlopende verantwoordelijkheden en vaardigheden hebben 

kan een stemtechniek het werk vergemakkelijken. Het structureren van een evaluatie waarbij 

evaluatievragen, -criteria en indicatoren voor dataverzameling geselecteerd moeten worden, is een stap 

in het evaluatieproces waarbij dergelijke techniek geschikt is.  

2.4.4 Toepassing 

De toepassing van de techniek doorloopt een 5-tal stappen. 

(1) Formulering van stellingen 

De stellingen zijn beknopt geformuleerde beweringen, meestal in één enkele zin. Ze zijn op voorhand 

door de evaluator opgesteld, op basis van individuele interviews en een eerste groepsdiscussie.  

Wanneer de stellingen kenbaar worden gemaakt, is het van belang dat er consensus bestaat over de 

terminologie en inhoud van elke stelling.  

 

(2) Individuele stemming 

Vervolgens geven de deelnemers hun mening over elke stelling. De colour vote techniek hanteert hierbij 

een kleurencode waardoor men een genuanceerde opinie kan meedelen.  

 Totaal eens
 Eens
 Gemengde mening / twijfel
 Oneens
 Totaal oneens
 Geen mening
 Neemt niet deel

Tabel 3: Kleurenlegende voor colour voting 
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(3) Matrices met stemresultaten 

Nadat over alle stellingen gestemd werd, worden resultaten verwerkt. Dit gebeurt aan de hand van 

matrices.  

Een eerste ruwe matrix bevat alle opinies van alle deelnemers (kolommen) over alle onderwerpen (rijen). 

De matrix werd niet bewerkt; de volgorde van onderwerpen komt overeen met de volgorde waarin ze ter 

stemming werden voorgelegd. Deze matrix is echter nog niet bruikbaar om de resultaten te analyseren.  

 

Figuur 5: Onbewerkte stemmatrix 

Een tweede matrix verkrijgt men door de onderwerpen te rangschikken op basis van de gekozen kleuren. 

Dit betekent dat de onderwerpen waarover het meeste consensus in de groep bestaat bovenaan 

(positief) en onderaan (negatief) terug te vinden zijn. De personen zijn niet meer identificeerbaar via de 

kolommen. Deze matrix laat toe om na te gaan hoe elk onderwerp gepercipieerd werd door de 

deelnemers.  

 

Figuur 6: Geordende onderwerpenmatrix 

Naast de ruwe en onderwerpenmatrix kan men ook een deelnemersmatrix opstellen. In deze matrix 

worden de personen gerangschikt naargelang de kleuren van de stemmen die ze uitgebracht hebben. 

Personen die overwegend positief tegenover de stellingen hebben gereageerd staan aan de linker-kant 

van de matrix. De personen die het meestal oneens met de stellingen waren, bevinden zich in de 

rechterkolommen. Op de rijen van deze matrix zijn de onderwerpen niet meer identificeerbaar. Aan de 

hand van deze matrix kan men nagaan wat de stempreferenties van de deelnemers waren.  

Bart De Peuter, Joris De Smedt & Geert Bouckaert 39



Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

 

Figuur 7: Geordende deelnemersmatrix 

Een laatste matrix combineert de twee voorgaande en neemt zowel de onderwerpen als de 

stemresultaten als referentiepunt om de tabel op te stellen. Zowel personen als onderwerpen staan niet 

meer in de oorspronkelijke volgorde. Positief onthaalde stellingen staan bovenaan, personen met de 

grootste mate van instemming staan links in de tabel. Deze matrix biedt een ruime waaier aan gegevens 

om terug te koppelen naar de groep.  

 

Figuur 8: Geordende stemmatrix 

(4) Terugkoppeling naar de groep 

In deze stap kan de evaluator bepaalde onderwerpen selecteren ter bespreking met de groep. De 

onderwerpen waarover de stemtest de minste consensus liet optekenen, komen daarvoor uiteraard het 

meest in aanmerking. In deze stap worden afwijkende opinies toegelicht en geconfronteerd. Daarbij 

kunnen deelnemers hun mening bijschaven of herzien op basis van het tegensprekelijke debat.  

 

(5) Herformulering naar collectieve meningen 

Een laatste stap bestaat erin dat men tracht te komen tot meer consensus en een gemeenschappelijk 

standpunt. Daartoe kunnen stap na stap (4) de eerdere stappen herhaald worden om te kijken of men 

richting consensus opschuift. De techniek verzekert dat de opinie van elke deelnemer een gelijkwaardig 

gewicht krijgt toebedeeld.  
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2.4.5 Sterktes en zwaktes 

Een voordeel van de techniek is dat ze eenvoudig toe te passen is en snel resultaat oplevert. Tendensen 

worden meteen duidelijk. De mogelijkheid om wit of zwart te stemmen helpt om een gebrek aan 

informatie of onenigheid over het onderwerp aan het licht te brengen. Bovendien laat ze toe dat alle 

stakeholders hun mening kunnen geven. De kleurencode laat toe om nuanceringen in het debat te 

brengen, via een universele taal als aanvulling op de letters en cijfers van het betrokken beleidsinitiatief. 

De transparantie draagt bij tot het vertrouwen in het proces.  

Het ondersteunt de communicatie in een groep en de structurering van het debat, in het bijzonder over de 

inhoud van het beleid en de mogelijke evaluatievragen en -criteria. Op zichzelf is het echter geen 

instrument dat consensus bewerkstelligt; dit hangt nog steeds af van de deelnemers en hun respectieve 

belangen.  

De evaluator speelt een faciliterende rol en draagt een grote verantwoordelijkheid om het groepsoverleg 

efficiënt en vlot te doen verlopen; dit vraagt om enige ervaring terzake. De techniek kan softwarematig 

ondersteund worden om de stemming te verwerken.  

Anderzijds wijzigt de toepassing van de techniek hoe dan ook de functionering van een groep. Bepaalde 

stakeholders kunnen zich geïsoleerd voelen wanneer zij alleen staan met een bepaalde opinie en omdat 

iedereen ‘kleur moet bekennen’.  

2.4.6 Leeswijzer 

Anzieu D. et Martin J.-Y.(1994). La dynamique des groupes restreints. Paris: PUF. 

Viveret P. (1992). “Les outils d’intelligence collective et de l’évaluation” in: L’évaluation en 

développement. Paris: La Documentation Française. 

www.colorvote.com 

 

2.5 Beoordeling van evalueerbaarheid 

2.5.1 Omschrijving 

De beoordeling op evalueerbaarheid of evaluability assessment (EA) is een proces enerzijds gericht op 

het identificeren van evaluaties die nuttig, bruikbaar kunnen zijn en anderzijds gericht op het verkennen 

van evaluatiemogelijkheden. Het EA kan omschreven worden als een verkennend onderzoek gericht op 

het afstemmen van het evaluatiedesign op de noden. Het EA draagt bij tot het verduidelijken van de 
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doelstellingen en de beleidslogica. Indien beleidsmakers en stakeholders het niet eens geraken over de 

beleidsdoelstellingen, de ontwikkeling en het gebruik van prestatie- informatie kan het gebeuren dat een 

evaluatieteam de verkeerde vragen stelt die bovendien niet relevant zijn in de huidige beleidscontext. Een 

EA zal juist deze problemen proberen te voorkomen. 

2.5.2 Functie 

De algemene functie van EA is het bewerkstelligen van een ‘voorevaluatie’ van het evaluatie ontwerp. In 

vele gevallen wenst een organisatie haar gevoerde beleid te evalueren, maar beschikt ze niet over 

duidelijke en meetbare doelstellingen. Op die manier zal het evaluatieteam nagaan of het evaluatie 

ontwerp de vooropgestelde doelstellingen van kwaliteitsverbetering, verantwoording, beleidsleren kan 

realiseren.  

Een EA zal de volgende elementen behandelen: 

- vergelijken van verwachtingen en assumpties van de personen die een belangrijke invloed 

uitoefenen op het beleid; 

- vervolgens de bovenstaande verwachtingen vergelijken met de realiteit en de huidige 

activiteiten en verwachte output; 

- de analyse maken welke informatie noodzakelijk is tegen een aanvaardbare prijs; 

- een eerste studie uitvoeren, welke evaluatie het meest aangewezen is in de huidige 

situatie en naargelang het verwachtingspatroon. 

Het uitvoeren van EA heeft als doel het vermijden van ‘verkeerde’ evaluatieoefeningen of te achterhalen 

of bepaalde organisatiedoelstellingen zeer onrealistisch zijn en bijgevolg aangepast moeten worden 

alvorens een evaluatieoefening gemaakt kan worden. 

2.5.3 Context voor gebruik 

Een EA is zeer geschikt in de situatie waar het management de huidige prestaties en werking wenst te 

verbeteren. Een EA komt het meest tot zijn recht in een beleidscontext waar beleids- en 

managementverantwoordelijkheden gescheiden zijn en uitgeoefend worden door verschillende personen. 

Vaak zullen ook de criteria en de te verwachten resultaten slechts vaag gedefinieerd zijn. Een EA kan in 

deze situatie op eerste stap zijn, als voorloper naar een volledig uitgewerkte beleidsevaluatie.  

2.5.4 Toepassing 

De toepassing doorloopt een zestal stappen.  
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1. Betrekken van stakeholders 

Eerste stap in het uitvoeren van een EA is de participatie van de belangrijkste stakeholders. Op die 

manier zorgt het evaluatieteam ervoor dat de verwachtingen van opdrachtgever en stakeholders 

betreffende het beleid en de vooropgestelde evaluatie overeenstemmen. Deze informatie-uitwisseling zal 

het uiteindelijke evaluatieproces in belangrijke mate faciliteren.  

 

2. Beleidsdoelstellingen verduidelijken 

Vaak zullen de beleidsdoelstellingen ofwel niet ofwel zeer vaag geformuleerd zijn. Deze vaagheid kan 

verschillende oorzaken hebben, gaande van het opzettelijk algemeen formuleren vanuit strategische 

overwegingen tot het zeer gedetailleerd beschrijven van de activiteiten en outputs zonder samenhang in 

algemene beleidsdoelstellingen. Op basis van documentanalyse en interviews zal het team de 

samenhang tussen de doelen, noden, inputs, outputs en uiteindelijke effecten proberen in kaart te 

brengen. Op basis van dit proces zal het evaluatieteam de dialoog tussen de verschillende stakeholders 

aanwakkeren.  

 

3. Verkennen van de beleidscontext 

Ook deze derde stap neemt een centrale plaats in, in een EA. Het evaluatieteam richt zich tot de 

beleidscontext om twee redenen: de haalbaarheid onderzoeken van het meten van bepaalde prestaties 

en de kansen inschatten dat het voorliggende beleid de doelstellingen zal realiseren. Deze bekommernis 

is afkomstig vanuit de vaststelling dat nogal wat evaluaties te duur blijken te zijn en bovendien 

onbruikbaar. Een verkennende analyse van de beleidscontext kan hier soelaas brengen, daar men een 

antwoord probeert te formuleren op de vraag: “Stemmen het huidige beleid en de reeds behaalde 

resultaten overeen met realiteit?” Op basis van verzamelde informatie, via interviews van belangrijke 

partners en documentanalyses, vergelijkt het evaluatieteam deze observaties en vaststellingen met de 

initiële doelstellingen.  

 

4. Overstemming bereiken over noodzakelijke veranderingen in het beleid 

Op basis van de drie voorgaande stappen zal het evaluatieteam samen met het management op zoek 

gaan naar mogelijke opties voor verandering. Moeilijkheden kunnen verschillende oorzaken hebben, 

gaande van te kleine budgetten tot veranderende omstandigheden die een kwaliteitsvol beleid onmogelijk 

maken. Het evaluatieteam kan in deze fase reeds aangepaste beleidsopties suggereren.  
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5. Verkennen van alternatieve evaluatiedesigns 

Deze vijfde stap in het EA sluit aan de bij de eerste fase van het eigenlijke evaluatieproces. Op basis van 

de verzamelde informatie is het evaluatieteam in samenspraak met de stakeholders in staat een 

aangepast evaluatiedesign te selecteren en verder te ontwikkelen. (Hierbij verwijzen we naar deel 1 waar 

het hele evaluatieproces uitvoerig wordt toegelicht.) 

 

6. Consensus over de evaluatieprioriteiten en het vooropgestelde gebruik van de informatie 

De laatste fase bestaat uit de terugkoppeling naar de belangrijkste stakeholders. Het uiteindelijke doel 

van een EA is het bewerkstelligen van een lerende organisatie waarbij iedereen voldoende aandacht 

besteedt aan het verkennen van alternatieve beleidsopties en het screenen van een maatregel, project of 

beleid op mogelijke evaluatieopties.  

2.5.5 Sterktes en zwaktes 

Deze techniek heeft een aantal sterke elementen. De grootste sterkte van deze techniek ligt in het op 

zoek gaan naar mogelijke beleidsverbeteringen en het controleren of een maatregel, project of beleid 

weldegelijk evalueerbaar is. Bovendien kan ze in een kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Ook de kostprijs 

van deze techniek ligt eerder aan de lage kant. De techniek neemt bepaalde onzekerheden weg bij de 

belangrijkste stakeholders omtrent de keuze van het evaluatieontwerp. Het brengt realisme in het beleid 

en de evaluatieprocessen. 

 

Ook deze techniek is onderworpen aan een aantal nadelen. Het eerste nadeel hangt zeer nauw samen 

met een aantal sterkten. Deze oefening kan in een kort tijdsbestek met beperkte middelen opgezet 

worden wat met zich meebrengt dat het om een vrij rudimentaire techniek gaat. Stakeholders mogen 

geen te hoge verwachtingen koesteren. In realiteit vaak omwille van operationele en praktische 

elementen, moeilijk uit te voeren. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het ontbreken van 

bewegingsruimte bij de start van de beleidsimplementatie. Aanpassingen zijn in deze fase vaak uit den 

boze.  Elke stakeholder heeft belangen die hij of zij verdedigt. Het uitvoeren van een EA zal bepaalde 

risico’s en onzekerheden verkleinen, maar kan niet elke vorm van onzekerheid uitschakelen. Dit maakt 

dat sommigen geen EA zullen uitvoeren of teleurgesteld zijn nadat een EA heeft plaats gehad daar het 

geen volledige zekerheden oplevert. Vaak zal een EA plaatsvinden tussen het uitvoeren van een ex ante 

en een tussentijdse evaluatie. Critici kunnen EA beschouwen als een onnodige additionele kost. 
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2.5.6 Leeswijzer 
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3. Technieken voor dataverzameling 

3.0 Overzicht dataverzameling bij personen 

De technieken die gebruikt kunnen worden voor de fase van dataverzameling in het evaluatieproces 

vertonen naast verschilpunten ook een onderlinge samenhang; de meeste van deze technieken 

kunnen namelijk in eenzelfde typologie worden ingepast. Daarom schetsen we in deze inleidende 

paragraaf de samenhang en verschilpunten in grote lijnen. In de volgende paragrafen worden de 

technieken dan uitgebreider besproken volgens het gekende stramien.  

De methodoloog Galtung ontwikkelde een indeling van technieken voor dataverzameling bij personen 

met negen grondvormen die nog steeds een goed vertrekkader vormt. De classificatie steunt op twee 

aspecten:  

• de interactie tussen de onderzoeker  en de respondent 

• de ‘akten’ waarover men gegevens verzamelt. 

De interactie steunt op de prikkels of stimuli van de onderzoeker en reacties van de respondent. De 

stimuli en reacties zijn systematisch of onsystematisch. De mogelijke combinaties leiden naar een 

drietal contexten voor dataverzameling: 

- informeel (stimuli en reacties zijn onsystematisch) 

- formeel ongestructureerd (systematische stimuli en onsystematische reacties) 

- formeel gestructureerd (stimuli en reacties zijn systematisch) 

De ‘akten’ waarover men gegevens verzamelt zijn verbaal of non-verbaal. Bij non-verbale akten 

verzamelt men gegevens over gedrag. Gedragingen zijn observeerbaar. Bij verbale akten verzamelt 

men gegevens over opinies, ideeën, attitudes, gevoelens, percepties. Deze zijn niet rechtstreeks 

observeerbaar en dienen bevraagd te worden. Verbale akten kan men nog verder indelen in 

mondelinge en geschreven akten. Mondelinge akten kan men verzamelen tijdens een interview. 

Geschreven akten zijn verzamelbaar door het bestuderen van documenten of door het afnemen van 

schriftelijke vragenlijsten.  

Soort akten 
 

Context  

Non-verbaal Verbaal 
mondeling 

Verbaal 
schriftelijk 

Informeel documentanalyse 

Formeel ongestructureerd 

Formeel gestructureerd 

observatie interview Schriftelijke 
vragenlijst 

Tabel 4: Wijze van interactie en soorten akten voor dataverzameling bij personen 
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Observaties, interviews en schriftelijke vragenlijsten kunnen nog verder opgedeeld worden in types 

naargelang de specifieke context. We sommen de voornaamste types hieronder op. Het overzicht met 

de grondvormen van technieken voor dataverzameling is weergegeven in de volgende tabel. 

Observaties zijn naturalistisch of gecontroleerd. Naturalistische observaties - ook etnografische 

observaties genoemd- gebeuren in de natuurlijke setting van de geobserveerde personen. Wanneer 

de onderzoeker actief deel neemt aan de handelingspatronen van deze personen, spreekt men van 

participerende observatie. Stimuli en reacties zijn onsystematisch waardoor dit type van observatie 

past bij een informele context voor dataverzameling.  

Gecontroleerde observaties hebben plaats in een experimentele setting (labo). Stimuli en reacties zijn 

systematisch waardoor dit type van observatie past bij een formeel gestructureerde context voor 

dataverzameling.  

Er bestaat echter ook een tussensoort: systematische observatie. Deze werkt met systematische 

stimuli en onsystematische reacties waardoor dit type past bij een formeel ongestructureerde context 

voor dataverzameling. Systematische observatie kan zowel in een natuurlijke setting als in een 

experimentele setting (labo) gebeuren.  

Interviews kan men verder opdelen in vier varianten: het informele conversatie-interview, het interview 

aan de hand van een checklist voor vragen, het interview met open vragenlijst en het interview met 

gesloten vragenlijst. Het interview met checklist is te plaatsen op de grens van een informele en een 

formeel ongestructureerde context voor dataverzameling. De andere types komen respectievelijk 

overeen met de onderscheiden contexten. Het informele conversatie-interview, het interview met 

checklist en het interview met open vragenlijst worden soms gezamenlijk aangeduid met de noemer 

kwalitatieve interviews. Dit hangt samen met de wijze waarop de gegevens verwerkt kunnen worden. 

Data op basis van een interview met gesloten vragenlijst lenen zich eerder tot kwantitatieve 

dataverwerking. 

Interviews kunnen ook afgenomen worden van meerdere personen. Dergelijke groepsinterviews 

hebben een eigen dynamiek en vragen een specifieke voorbereiding. Deze techniek is beter bekend 

onder de naam focusgroep.  

Schriftelijke vragenlijsten kunnen naar analogie met interviews ook opgedeeld worden naargelang 

men met open of gesloten vragenlijsten werkt. 
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Soort akten 
 

Context  

Non-verbaal Verbaal 
mondeling 

Verbaal 
schriftelijk 

Participerende 
observatie Informeel conversatie-interview Documentenanalyse 

Informeel 

- Interview met checklist - 
Formeel  
ongestructureerd Systematische 

observatie 
Interview met gestandaardiseerde 
open vragenlijst 

Schriftelijke open 
vragenlijst 

Formeel  
gestructureerd 

Experimentele 
observatie 

Interview met gestandaardiseerde 
gesloten vragenlijst 

Schriftelijke gesloten 
vragenlijst 

Tabel 5: Grondvormen van dataverzameling bij personen 

Bovenstaande technieken zijn grondvormen. Om twee redenen dekken ze echter niet de praktijk van 

dataverzameling in totaliteit af: enerzijds omdat de technieken elkaar niet uitsluiten en anderzijds 

omdat er voor bepaalde types nog varianten bestaan.  

In de praktijk kan men bovenstaande technieken combineren. Participerende observatie bijvoorbeeld 

kan samengaan met informele conversatie-interviews waarbij de respondent niet noodzakelijk weet 

dat hij of zij deelneemt aan een interview in het kader van een onderzoek. In eenzelfde interview met 

gestandaardiseerde vragenlijst of een schriftelijke vragenlijst kunnen zowel open als gesloten vragen 

aan bod komen.  

Technologische ontwikkelingen creëren meer mogelijkheden voor het verzamelen van zowel non-

verbale als verbale akten. Enerzijds kan de verzameling op afstand gebeuren. Camera’s bijvoorbeeld 

laten toe om non-verbale akten te verzamelen zonder dat de onderzoeker fysiek aanwezig is. 

Anderzijds heeft men de keuze uit verschillende media om bijvoorbeeld verbale akten te verzamelen; 

naast het face-to-face interview kan men ook telefonisch werken - al dan niet computergestuurd- en 

als alternatief voor de schriftelijke vragenlijst op papier kan men ook webenquêtes opstellen. Telkens 

zijn dit varianten op de grondvormen of types uit de bovenstaande matrix van technieken voor 

dataverzameling.  

In de volgende paragrafen komen volgende technieken uitgebreider aan bod:  

 etnografische en participerende observatie 

 kwalitatieve interviews 

 focusgroep 

 schriftelijke vragenlijsten 

 casestudie 
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De casestudie kan men beschouwen als een overkoepelende, kwalitatieve methode waarbinnen men 

andere van de genoemde technieken kan gebruiken. Zo kan men een bepaald type agentschap als 

casestudie nemen terwijl men interviews en/of een webenquête organiseert bij personen werkzaam bij 

dat agentschap, of documenten van het agentschap analyseert. Een casestudie kan dus ‘gelaagd’ zijn 

omwille van het bestaan van verschillende niveaus van observatie-eenheid. In het voorbeeld is de 

organisatie de observatie-eenheid van de globale casestudie, terwijl de werknemers de observatie-

eenheden zijn tijdens de interviews of webenquête.  

 

3.1 Selectie van observatie-eenheden: steekproeftrekking 

3.1.1 Omschrijving 

In de fase van dataverzameling is de afbakening van de observatie-eenheid en daarna de selectie van 

observatie-eenheden een cruciale stap. De kwaliteit van de methode waarmee men de observatie-

eenheden identificeert en selecteert is dan ook een kritische succesfactor; niet enkel voor de 

dataverzameling zelf maar ook voor de daaropvolgende stappen in het evaluatieproces. De kwaliteit 

van een evaluatie hangt dus in belangrijke mate af van de kwaliteit van de procedures met betrekking 

tot de selectie van observatie-eenheden of steekproeftrekking. En dit ongeacht welke concrete 

techniek men gebruikt om data te verzamelen. 

3.1.2 Functie 

De functie van steekproeftrekking verschilt echter naargelang men met kwantitatieve of kwalitatieve 

technieken voor dataverzameling werkt. Niet alleen verschillen de werkwijzen van steekproeftrekking, 

ook de achterliggende redenering van elke aanpak zelf is uniek omdat de opzet van elke strategie 

anders is. Bij een kwalitatieve aanpak werkt men doorgaans in de diepte op relatief kleine 

steekproeven, of zelfs enkelvoudige casestudies, die weldoordacht geselecteerd werden. Onder een 

kwantitatieve aanpak werkt men doorgaans met grotere steekproeven, die op toevalsbasis 

samengesteld werden.  

De logica en sterkte van toevalstrekking zijn ontleend aan de theorie van statistische kansberekening. 

Een op basis van toeval samengestelde en statistisch representatieve steekproef laat toe om te 

veralgemenen van de steekproef naar een bredere populatie. Met toevalstrekking kan men ook 

controleren voor selectiebias. De opzet van kansgebaseerde toevallige steekproeftrekking is de 

veralgemening van de selectiegroep naar een populatie en controle over selectiefouten.  

Wat een bias zou zijn in statistisch opzicht, en daardoor een zwakte, wordt een doelbewuste focus bij 

kwalitatieve of weloverwogen steekproeftrekking, en vanuit dat perspectief een sterkte. De logica en 
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sterkte van weloverwogen steekproeftrekking ligt in het selecteren van informatierijke gevallen of 

cases om in de diepte te bestuderen. Informatierijke cases zijn deze waarvan men veel kan leren over 

aspecten die centraal staan in de opzet van het onderzoek of de evaluatie, vandaar de term 

doelbewust of weldoordachte selectie of steekproeftrekking.  

In de volgende secties staan we stil bij de gebruikscontext en verschillende strategieën met betrekking 

tot de kwantitatieve steekproeftrekking en aansluitend de kwalitatieve of weloverwogen 

steekproeftrekking.  

3.1.3 Context voor gebruik 

Toevalgebaseerde steekproeftrekking heeft als voornaamste doel een selectie van observatie-

eenheden te maken die representatief is voor de gehele populatie. De representativiteit van de 

steekproef is een noodzakelijke voorwaarde om de conclusies op basis van de analyse van de 

gegevens verzameld bij de steekproef te veralgemenen tot conclusies voor de totale populatie, met 

andere woorden ook voor de niet-geobserveerde eenheden. De representativiteit staat in functie van 

het generaliseren. Om representatief te zijn, dient men te rekenen met minimale aantallen voor de 

steekproef. Het aantal hangt af van de grootte van de populatie. Kenmerkend voor kwantitatieve 

steekproeven is dat ze doorgaans relatief groot zijn in vergelijking met kwalitatieve steekproeven. 

Representativiteit verkrijgt men door een element van toeval (‘at random’) te laten spelen bij de 

selectie van steekproeven.  

 

Kwalitatieve steekproeftrekking en het selecteren van informatierijke cases gebeurt eerder met het 

oog op inzichten en begrijpen, dan wel het maken van empirische veralgemeningen. Wanneer 

bijvoorbeeld een evaluatie de effectiviteit wil nagaan van een beleidsprogramma dat gericht is op het 

bereiken van lagere sociaaleconomische groepen, is de kans reëel dat men meer leert door een 

diepteanalyse van een klein aantal, weloverwogen geselecteerde arme families, dan door het 

verzamelen van gestandaardiseerde gegevens van een grote, statistisch representatieve steekproef 

van de doelgroep.  

3.1.4 Toepassing: toevalsgebaseerde steekproeftrekking 

Naar statistische representativiteit 

Typerend voor steekproeven gebaseerd op toeval is dat de kans van elke potentiële observatie-

eenheid om in de steekproef te worden opgenomen, bekend of berekenbaar is. Deze kans kan gelijk 

zijn voor alle eenheden, maar is dat niet noodzakelijk. Wanneer de kans bekend is of berekenbaar is, 

kan men een kansverdeling bepalen van alle mogelijke steekproefuitkomsten. Als men de waarde 
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kent van de te onderzoeken variabele - een kenmerk van de observatie-eenheden- in de populatie, 

kan men berekenen wat de kans is op een bepaald steekproefresultaat, d.w.z. de waarde op de 

onderzochte variabele over de observatie-eenheden in de steekproef heen. Bijgevolg kan men dan 

ook de kans op een afwijking (met bepaalde omvang) van het resultaat voor de totale populatie 

berekenen. Dergelijke afwijkingen zijn toevalsfouten. Daardoor wordt statistische veralgemening naar 

de totale populatie mogelijk. 

 

Essentiële stap hierin is het kennen van het resultaat of de waarde van de onderzochte variabele voor 

de totale populatie. Men zou dit empirisch kunnen nagaan door een groot aantal steekproeven te 

trekken. Vervolgens kan men nagaan wat de gemiddelde waarde is voor de variabele over de 

steekproeven heen, en ook wat de variantie is als maatstaf voor de spreiding van waarden (en 

daarvan afgeleid: de standaardafwijking van het gemiddelde). De zonet beschreven empirische 

werkwijze is echter praktisch niet haalbaar.  

In de statistiek hanteert men daarom een theoretische kansverdeling. Dergelijke verdeling toont de 

relatie tussen mogelijke waarden op een variabele, gebaseerd op een steekproef van N eenheden, en 

de kans verbonden met elke waarde, en dat over alle mogelijke steekproeven heen van N eenheden 

die men uit de totale populatie kan trekken.  

Belangrijk voordeel bij deze werkwijze is dat naarmate de steekproef groter wordt, de kans ook stijgt 

dat het gemiddelde en de variantie van de steekproef deze van de totale populatie benaderen. En 

daarmee kan vanuit een voldoende grote steekproef het gemiddelde en de variantie voor de variabele 

in de totale populatie geschat worden. Dit is de omgekeerde aanpak als bij de empirische werkwijze. 

Bovendien zijn in de statistiek een aantal theoretische kansverdelingen met hun eigenschappen 

bekend. Men weet ook in welke context ze van toepassing zijn. Dit vermijdt dat we zelf grote aantallen 

steekproeven moeten trekken om te weten wat de theoretische kansverdeling is. Een bekende 

theoretische kansverdeling die zeer vaak van toepassing is, is de normaalverdeling. Veel verdelingen 

van steekproeven met voldoende grootte (N eenheden) kunnen benaderd worden met de 

normaalverdeling, ook al is de verdeling van de bestudeerde variabele in de populatie niet normaal. 

De normaalverdeling kan met andere woorden toepasselijk gemaakt worden voor werkelijk bestaande 

verdelingen. Dit gebeurt aan de hand van z-scores, waarbij men het verschil neemt van een waarde 

en het gemiddelde en dit deelt door de standaardafwijking. Voor meer gedetailleerde informatie over 

dit laatste verwijzen we naar verdere literatuur over statistiek (cf. infra). De normaalverdeling zelf heeft 

ook een gemiddelde en een standaardafwijking.  

Op de X-as van de normaalverdeling worden alle mogelijke steekproefuitkomsten voorgesteld, dit wil 

zeggen alle steekproeven van N omvang, met het bijhorende resultaat (gemiddelde en variantie) op 

de onderzochte variabele. De oppervlakte onder de curve en begrensd door het interval van twee 
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willekeurige uitkomsten, geeft de kans weer om een steekproefresultaat binnen dat interval te 

bekomen. Het is zo dat bij de normaalverdeling 99% van de oppervlakte onder de curve zich bevindt 

tussen -2.58 en +2.58 eenheden standaardafwijking, en 95% tussen -1.96 en +1.96 eenheden 

standaardafwijking. 

 

Figuur 9: De normaalverdeling 

Uit het voorgaande kunnen we samenvatten dat aan de hand van een steekproefresultaat, dit wil 

zeggen de gemiddelde waarde en standaardafwijking voor een variabele die uit de steekproef naar 

voor komen, deze twee parameters geschat kunnen worden voor de totale populatie. Schatten 

betekent dat men met een bepaalde waarschijnlijkheid (of toevalsfout) kan bepalen binnen welk 

interval rond het steekproefresultaat het populatiegemiddelde zal vallen. Dit interval wordt het 

betrouwbaarheidsinterval genoemd. Elke veralgemening van een steekproef naar een populatie heeft 

betrekking op een interval. Dat interval varieert naargelang de steekproefomvang (N observatie-

eenheden), de mate van spreiding in de populatie (standaardafwijking), de gewenste betrouwbaarheid 

(bijvoorbeeld 95%) en het type van de toevalssteekproef (cf. infra). 

Het betrouwbaarheidsinterval kan weergegeven worden als volgt:  

SEzxSEzx ∗+≤≤∗− µ  

Waarbij: 

x steekproefresultaat (bv. gemiddelde waarde op de variabele, of percentage) 
µ  gemiddelde waarde op de variabele in de populatie 

SE standaardafwijking van de steekproevenverdeling, wordt geschat m.b.v. de 
standaardafwijking in de steekproef 

z score van de normaalverdeling die overeenkomt met de gewenste 
waarschijnlijkheid 
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Wanneer we dus op basis van de resultaten van de steekproef een uitspraak willen doen over de 

totale populatie met een waarschijnlijkheid van 95% (en dus een kans van 5% op een toevalsfout of 

vergissing), dan is z = 1.96. Voor 99% waarschijnlijkheid is z = 2.58. In dat laatste geval zijn we 

betrouwbaarder maar tegelijk minder nauwkeurig; het interval is dus breder.  

 

Welke steekproefgrootte? 

In het voorgaande werd herhaaldelijk gewezen op het belang van een voldoende grote steekproef met 

het oog op het statistisch kunnen veralgemenen van de resultaten. Het antwoord op de vraag welke 

grootte aangewezen is, hangt van verschillende elementen.  

 

Ten eerste is er de heterogeniteit van de populatie voor het bestudeerde kenmerk. Hoe groter de 

heterogeniteit, hoe groter de spreiding en des te groter de steekproef moet zijn om met een zelfde 

betrouwbaarheid een zelfde nauwkeurigheid te bereiken.  

 

Ten tweede is er de gewenste betrouwbaarheid. Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% is er 5% 

kans dat de waarde van de variabele in de populatie buiten het interval valt terwijl men op basis van 

het steekproefresultaat concludeert dat de waarde erin valt. Met een betrouwbaarheidsinterval van 

99% is de kans op vergissing kleiner, maar omdat het interval groter is vermindert de nauwkeurigheid. 

 

Ten derde is er de gewenste nauwkeurigheid. Deze hangt samen met de grootte van het interval 

waarbinnen men de waarde van de populatie situeert. De graad van nauwkeurigheid is niet steeds 

een arbitraire keuze. In sommige gevallen wordt ze mee bepaald door de aard van het 

onderzoeksdomein, de waarde van de te schatten parameters en/of de wensen van de stakeholders. 

Een verbetering van nauwkeurigheid gaat ten koste van de kans op fout, en omgekeerd. Een andere 

hefboom voor een nauwkeuriger resultaat is de omvang van de steekproef vergroten. 

 

Een vierde aspect is inderdaad de omvang van de steekproef. Naarmate deze groter is, weerspiegelt 

ze beter de totale populatie. Van belang is dat de omvang van een steekproef op voorhand kan 

bepaald worden, gegeven een bepaalde nauwkeurigheid en een bepaalde betrouwbaarheid die men 

wenst. De aangewezen grootte kan men aflezen in daarvoor ontworpen tabellen met behulp van een 

vooraf bepaalde graad van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. 
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Een vijfde aspect dat meespeelt, zijn de analysebehoeften. In het bijzonder speelt het aantal 

kenmerken of variabelen dat men tegelijk in de analyse wil betrekken een rol, en tevens het aantal 

klassen of categorieën van elke variabele. Als men de steekproef bijvoorbeeld steeds wil opdelen in 

enkele subgroepen van de beleidsdoelgroep die men wil vergelijken, dan moet de steekproefgrootte 

aangepast worden aan de foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval) die men voor elk van de 

subgroepen wenst. Bij zogenaamde multivariate analyse waarbij meerdere variabelen tegelijk 

betrokken worden aan de hand van tabellen, moet de steekproefgrootte groter zijn naargelang men 

meer variabelen en meer categorieën van deze variabelen wil onderzoeken.  

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat de kans op een houding tegenover de gordelplicht in de 

wagen (positief / negatief) beïnvloed wordt door de mate waarin men kilometers aflegt (veel / weinig), 

de genoten opleiding (weinig / matig / veel), en de leeftijd (-45 / +45), dan krijgen we een tabel met in 

totaal 23 * 3 = 24 cellen. Om min of meer betrouwbare schattingen te hebben, zijn toch een 20-tal 

eenheden in elke cel nodig. Eén verkeerd geklasseerde observatie komt dan overeen met een effect 

van 5%. Bijgevolg hebben we 24 * 20 = 480 eenheden nodig. Doordat enkele kenmerken zeer 

ongelijkmatig verdeeld kunnen zijn over de bijhorende klassen of categorieën (scheve verdeling), 

zullen er nog steeds lege cellen kunnen voorkomen.  

Een scheve verdeling van een variabele kan ertoe leiden dat een zeer omvangrijke en daardoor dure 

steekproef vereist is om ook in de kleinste categorie van deze variabele voldoende observatie-

eenheden te hebben. Men kan dit oplossen door een oververtegenwoordiging van deze kleinste 

categorie. Dit vergt een ander type van toevalssteekproef (cf. infra) waarbij de kans van elke eenheid 

om opgenomen te worden niet meer gelijk is. Het blijft echter een berekenbare kans.  

 

Soorten toevalssteekproeven 

Er bestaan verschillende types van steekproeven waarbij men selecteert op basis van een 

toevalselement. Hieronder beschrijven we kort de aard en de voor- en nadelen van elk type. We gaan 

niet dieper in op de berekening van de standaardfouten; hiervoor verwijzen we naar verdere literatuur. 

 

(1) Enkelvoudige toevalssteekproef 

 Bij een enkelvoudige toevalssteekproef (‘simple random sample’) heeft elke potentiële observatie-

eenheid van de populatie eenzelfde kans om geselecteerd te worden. De voorwaarde hiervoor is 

dat men over een exhaustieve lijst van eenheden beschikt. De concrete selectie verloopt dan aan 

de hand van toevalsgetallen (‘random numbers’). Dergelijke toevalsgetallen zijn doorgaans 

bepaald met de computer. Er bestaan bundels met enkel maar tabellen met toevalsgetallen. Men 
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kan dan op een willekeurige plaats in een tabel starten (rij en kolom). De opeenvolgende cijfers of 

getallen kan hanteren om de observatie-eenheden uit een lijst te selecteren.  

 

Tabel 6: Toevalsgetallen 

Dit type van steekproeftrekking heeft een weliswaar een krachtig uitgangsprincipe, maar kan in de 

praktijk enkele nadelen hebben. In het bijzonder wanneer de populatie geografisch sterk verspreid 

is en wanneer men de techniek van face-to-face interviews wil hanteren, kan de kostprijs ervan 

sterk oplopen. De toepassing kan ook onmogelijk zijn door het ontbreken van genummerde lijsten 

met alle eenheden.  

 

(2) Systematische enkelvoudige toevalssteekproef 

Dit type verschilt van enkelvoudige toevalssteekproef doordat enkel het begin - de selectie van de 

eerste eenheid- toevallig wordt bepaald. Vervolgens zet men de selectie van eenheden op 

systematische wijze verder, door bijvoorbeeld elke vierde eenheid op te nemen. Hier stelt zich 

geen probleem wanneer er geen genummerde lijst voorhanden is. Toch is dit type minderwaardig 

in vergelijking met de enkelvoudige toevalssteekproef en is het louter uit praktische overwegingen 

te verantwoorden. Veel hangt af van de informatie over de verzameling van eenheden. Men er 

moet zekerheid hebben dat de lijsten met eenheden toevallig geordend zijn of dat de systematiek 

van ordening niet overeenkomt met de systematiek van de steekproeftrekking. Stel bijvoorbeeld 

dat men elke tiende eenheid selecteert in een lijst, maar dat de lijst is geordend per provincie in 

groepen van 10 eenheden. Het resultaat is dat alle eenheden in de steekproef uit dezelfde 

provincie komen.  
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(3) Gestratificeerde toevalssteekproef 

Bij een gestratificeerde toevalssteekproef wordt het toeval enigszins gestuurd. Het komt erop neer 

dat men een gedeelte van de variantie in de populatie onder controle houdt en op een correcte 

wijze in de steekproef laat reflecteren.  

Dit type van toevalssteekproef kan aangewezen zijn wanneer men informatie over bepaalde 

relevante kenmerken (onderzoeksvariabelen) van de populatie heeft. Men kan dan vooraf de 

populatie indelen in een aantal strata of klassen voor deze kenmerken, bijvoorbeeld 

leeftijdscategorieën, gender, enzovoort. In plaats van een toevalssteekproef uit de totale populatie 

te nemen, neemt men uit elk stratum een steekproef die in omvang evenredig is met de omvang 

van het stratum in de populatie. Het voordeel van deze werkwijze is dat de standaardfout steeds 

kleiner is in vergelijking met een enkelvoudige toevalssteekproef van dezelfde grootte. Met andere 

woorden: voor eenzelfde standaardfout of betrouwbaarheid volstaat een kleinere steekproef en dit 

beperkt de kostprijs.  

 

Eerder alludeerden we al op de situatie dat voor een bepaalde categorie onvoldoende observatie-

eenheden worden geselecteerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, tenzij men een zeer 

grote maar dure steekproef neemt. In dergelijk geval is het aangewezen om een niet-proportionele 

gestratificeerde toevalssteekproef te trekken. Dit kan door het aandeel van de laag bevolkte 

categorieën op te trekken zodat ze in de steekproef oververtegenwoordigd zijn in vergelijking met 

hun aandeel in de totale populatie. Daardoor kan men veralgemenen voor deze categorieën. 

Echter, wanneer men resultaten wil veralgemenen naar de totale populatie, dient men de 

categorieën te herwegen zodat de oververtegenwoordigde categorieën terug wat minder gewicht 

krijgen. Correcte gewichten of weegfactoren verkrijgt men door voor elke categorie of klasse de 

proportie in de totale populatie te delen door de proportie in de steekproef.  

 

Een specifieke toepassing van disproportionele gestratificeerde toevalssteekproeven is terug te 

vinden in evaluaties op basis van een experimenteel design, waarbij men een beleidsgroep 

vergelijkt met een controlegroep. Vaak zal men dezelfde omvang nemen voor deze groepen, ook 

al beantwoordt dat niet aan de proporties in de realiteit. De opzet is echter om per groep 

betrouwbare veralgemeningen te kunnen maken.  
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(4) Clustersteekproef 

De cluster- of trossteekproef kan gedefinieerd worden als een enkelvoudige toevalssteekproef 

waarin elke eenheid een verzameling of cluster van elementen is. Alle elementaire eenheden die 

deel uitmaken van een cluster worden dus tegelijkertijd geselecteerd.  

Het voordeel van dit type toevalssteekproef is dat het eventuele probleem van de geografische 

spreiding van de populatie beperkt kan worden. De dataverzameling kan ook per cluster worden 

georganiseerd. Ze omzeilen ook het probleem van het ontbreken van (genummerde) lijsten van de 

elementaire eenheden. De praktische voordelen en daarmee samenhangend de lagere kostprijs 

hebben ook een keerzijde. Clusters kunnen namelijk onderling sterk variëren, des te meer 

naarmate ze intern homogener samengesteld zijn. In vergelijking met een enkelvoudige 

toevalssteekproef is de standaardfout dan ook groter, doordat men meestal een beperkt aantal 

clusters heeft.   

 

(5) Tweetrapssteekproef 

Naar analogie met de clustersteekproef selecteert men bij een tweetrapssteekproef primaire 

eenheden die op hun beurt samengesteld zijn uit secundaire eenheden. In dit type gebeurt echter 

een dubbele selectie. Eerst worden de primaire eenheden op basis van toeval geselecteerd. 

Daarna doet men echter binnen elke geselecteerde primaire eenheid opnieuw een selectie van 

een aantal secundaire eenheden. Om een gelijke selectiekans voor de secundaire eenheden te 

vrijwaren, selecteert men de primaire eenheden met een kans die evenredig is met hun volume. 

Binnen de primaire eenheden hebben secundaire eenheden een gelijke kans om opgenomen te 

worden in de steekproef.  

De voor- en nadelen van dit type zijn dezelfde als deze van de clustersteekproef. Ook hier is de 

standaardfout groter dan bij een enkelvoudige toevalssteekproef van gelijke omvang. De grootte 

van de fout hangt af van de variantie tussen en binnen de primaire eenheden.  

 

(6) Gefaseerde steekproef 

In dit type van steekproef worden de gegevens in twee fasen verzameld. In een eerste 

verkennende fase verzamelt men een beperkt aantal gegevens voor een hele grote steekproef. 

Vervolgens selecteert men in een tweede fase alle eenheden die aan bepaalde criteria voldoen. 

Bij deze laatsten doet men een uitgebreider onderzoek. Deze werkwijze is nuttig wanneer men 

geen lijsten heeft van alle eenheden uit een populatie, maar wel van een grotere groep eenheden 

waarvan de beoogde populatie een integrale deelverzameling is. In de eerste fase probeert men 
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deze deelverzameling eruit te filteren, waarna men uit deze deelverzameling een nieuwe 

toevalssteekproef neemt. De grootte van de eerste steekproef is afhankelijk van de proportie van 

de beoogde populatie ten aanzien van de grote groep. Wanneer dit bijvoorbeeld 1/5de is, dient 

men in fase 1 een steekproef te nemen die 5 keer de omvang heeft van de gewenste steekproef 

in fase 2. Dit type berust op het principe dat een toevalssteekproef van een toevalssteekproef ook 

een correcte toevalssteekproef is.  

 

(7) Quotasteekproef 

Dit type steekproef wordt in de praktijk vaak aangewend, maar is echter geen toevalssteekproef. 

Bijgevolg kan men de betrouwbaarheid niet vaststellen en is strikt genomen geen statistische 

veralgemening mogelijk. Toch gebeurt dit laatste vaak en soms berekent men zelfs - ten onrechte- 

de standaardfout alsof het om een toevalssteekproef gaat.  

Bij de quotasteekproef gaat men eerst na hoe de populatie verdeeld is volgens een aantal 

relevante kenmerken. Men trekt toevallig vertrekpunten (ruimtelijke punten waar men met de 

selectie van eenheden zal starten) en vervolgens verzamelt men een aantal eenheden zodat men 

alle relevante categorieën heeft. Deze selectie gebeurt echter vaak willekeurig en dus niet op 

basis van toeval. Als het om personen gaat bijvoorbeeld, zal men eerder gemakkelijk bereikbare 

eenheden opnemen in de steekproef. In feite gaat het dus om een gestratificeerde steekproef 

maar met een a-selecte keuze binnen de strata. Dit kan enigszins vermeden worden via een 

zogenaamde ‘random walk’ in een niet bekende buurt; de onderzoekers die de eenheden moeten 

verzamelen krijgen dan een routeplan mee (bijvoorbeeld 1ste straat links, 4de huis aan rechterkant) 

en een beschrijving van de eenheid volgens een relevant kenmerk (bijvoorbeeld gender en 

leeftijdsklasse).  

Een quotasteekproef heeft als voornaamste voordeel een lage kostprijs in vergelijking met 

voorgaande types, maar daartegenover staat een lagere betrouwbaarheid. Er is minder controle 

op het selectieproces waardoor de nadelen en fouten zich kunnen opstapelen.  

3.1.5 Toepassing: kwalitatieve steekproeftrekking 

Er bestaan verschillende strategieën om informatierijke cases te selecteren. De logica van elke 

strategie staat in functie van een welbepaald doel. M. Q. Patton onderscheidt volgende soorten.  

(1) Extreme of afwijkende steekproeftrekking 

Informatierijke cases kunnen geselecteerd worden omdat ze bijvoorbeeld bijzonder of gekend zijn 

in termen van succes of falen. Een innovatieve beleidsaanpak kan zeer leerrijk zijn om eventueel 
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over te dragen naar andere situaties. Anderzijds kan een geval van mislukking ook zeer sterke 

lessen aanreiken waardoor soortgelijke situaties in de toekomst en elders vermeden kunnen 

worden. Een evaluatie van dergelijke cases kan informatie opleveren omtrent ongewone 

randvoorwaarden of uitzonderlijke resultaten die relevant zijn om meer typische beleidsinitiatieven 

te verbeteren. Wanneer begrijpen en het verwerven van inzichten in mechanismen de opzet is van 

een evaluatie, is deze strategie van steekproeftrekking aangewezen. In andere evaluaties kan 

gedetailleerde informatie over bijzondere gevallen het complement zijn voor statistische gegevens 

over de normale verdeling van observatie-eenheden. Extreme steekproeftrekking focust op de 

statistische ‘uitschieters’ die vaak genegeerd worden in een rapportering van geaggregeerde data. 

De keerzijde van deze strategie is de beperkte generaliseerbaarheid van de resultaten.  

  

(2) Intensiteitgerichte steekproeftrekking 

Een steekproeftrekking gericht op intensiteit bestaat uit cases waarbij het te bestuderen fenomeen 

of kenmerk sterk aanwezig is, maar niet noodzakelijk in extreme vorm. Men zoekt naar 

informatierijke voorbeelden, maar niet naar uiterst ongewone voorbeelden zoals bij de voorgaande 

strategie. In het kader van evaluaties kunnen extreme gevallen niet geapprecieerd worden omwille 

van hun zeldzaamheid of te grote afwijkingen. Daarom kan de evaluator alternatieven selecteren 

die in voldoende mate de te evalueren aspecten vertonen om deze te verklaren. Dit soort van 

steekproeftrekking vergt voorafgaandelijk onderzoek naar de aard van de variatie in situaties, 

vooraleer men voorbeelden met een hoge intensiteit van het te bestuderen fenomeen kan 

uitkiezen.  

 

(3) Maximale variatie  

Deze strategie is gericht op het vatten en beschrijven van centrale thema’s die doorheen een 

sterke mate van variatie terugkeren. Bij kleine steekproeven kan een hoge mate van 

heterogeniteit problematisch zijn doordat de afzonderlijke cases zo sterk verschillen van elkaar. 

Steekproeftrekking met maximale variatie keert deze kennelijke zwakte om in een sterkte waarbij 

volgende redenering wordt gevolgd. Elk gemeenschappelijk patroon dat uit een sterke 

verscheidenheid naar boven komt is waardevol en van belang met het oog van het vatten van 

sleutelkenmerken, dimensies of ervaringen met betrekking tot een beleidssetting of 

beleidskenmerk. 

Het construeren van een steekproef met maximale variatie begint bij het definiëren van diverse 

kenmerken of criteria. Wanneer gemeenten de observatie-eenheid zijn bijvoorbeeld, zijn mogelijke 

criteria: oppervlakte, bevolkingsaantal, verstedelijkingsgraad, economische sterkte, fiscaal 
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draagvlak, demografisch profiel, enz. De steekproef wordt dan zo samengesteld dat de 

gemeenten zoveel mogelijk verschillen op deze criteria. In de analyse van het lokale beleid in elk 

van deze gemeenten wordt dan echter gekeken naar gemeenschappelijke kenmerken of patronen 

die naar voor komen met betrekking tot de bestudeerde beleidsaspecten.   

Deze strategie levert dus twee soorten resultaten op: enerzijds gedetailleerde beschrijvingen van 

de individuele observatie-eenheden, anderzijds belangrijke gemeenschappelijke patronen die 

terugkeren en die hun relevantie ontlenen aan het feit dat ze uit een sterke heterogeniteit naar 

voor komen.  

  

 

(4) Homogene steekproeftrekking 

In rechtstreeks contrast tot de steekproeftrekking met maximale variatie staat de homogene 

steekproeftrekking. De opzet van deze werkwijze is het in detail beschrijven van een bepaalde 

subgroep of categorie van observatie-eenheden, bijvoorbeeld de kustgemeenten, of een deel van 

de doelgroep waarop het beleidsinitiatief in kwestie zich richt. Een evaluatie van een beleid gericht 

op vorming voor ouders, kan zich bijvoorbeeld toespitsen op de ervaringen van alleenstaande 

vrouwelijke gezinshoofden omdat deze groep moeilijker bereikbaar is of omdat bij deze groep een 

relatief hoge drop-out wordt vastgesteld. Homogene selecties worden vaak toegepast voor de 

samenstelling van focusgroepen (cf. infra).  

 

(5) Typische case selectie 

Wanneer men een beleid of beleidssetting moet beschrijven voor personen die er niet mee 

vertrouwd zijn, kan het nuttig zijn om een kwalitatief profiel van een of meerdere typische 

voorbeelden te geven. Voor het selecteren van typische cases dient men beroep te doen op 

sleutelfiguren, bijvoorbeeld de beleidsmakers of uitvoerders van het beleid, die kunnen 

verduidelijken wat kenmerkend of typisch is voor het gegeven beleid of de setting. Een andere 

bron kunnen de resultaten zijn van kwantitatieve technieken van informatieverzameling, zoals een 

survey of demografische analyse van gemiddelden, of andere statistische data die een 

normaalverdeling weergeven van de kenmerken op basis waarvan men typerende of ‘gemiddelde’ 

voorbeelden kan identificeren. De bedoeling is niet het veralgemenen naar de volledige set van 

potentiële analyse-eenheden of de populatie, wel het illustreren met een typisch voorbeeld.  

De beschrijving van processen of effecten met betrekking tot een typische case kan ook dienen 

als referentiekader van ‘zwakke’ of ‘sterke’ voorbeelden. In het kader van beleidsevaluatie zullen 
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de belangen van de beleidsmakers doorwegen bij de keuze van de steekproefmethode. Wanneer 

men typische cases wil onderzoeken, is consensus over wat typerend is en aan de hand van 

welke criteria het typische karakter bepaald kan worden essentieel. 

 

(6) Kritieke case selectie 

Kritieke cases zijn deze die een conclusie zeer scherp kunnen stellen of die, om een bepaalde 

reden, bijzonder belangrijk zijn in een bepaalde context. Het bestaan van een kritieke case kan 

afgeleid worden uit beweringen van het genre: “Als het hier lukt / mislukt / gebeurt, dan lukt / 

mislukt / gebeurt het overal”. Of als zij problemen hebben, dan zullen alle anderen ook problemen 

hebben”.  

Het uitkijken naar kritieke cases is met name van belang wanneer de evaluator wordt 

geconfronteerd met beperkte middelen, waardoor de evaluatie misschien slechts op één case 

uitgevoerd kan worden. In die omstandigheden is het aangewezen en verdedigbaar dat men die 

case selecteert waarvan men veronderstelt dat ze de meest informatie oplevert en de grootste 

impact heeft op kennisontwikkeling. De studie van een beperkt aantal kritieke cases mag 

technisch gezien veralgemening naar alle potentiële gevallen niet toelaten. Logische 

veralgemening kan vaak wel door het gewicht van de bevindingen uit het onderzoek van een 

enkelvoudige, kritieke case. De selectie van dergelijke case vergt soms wat creativiteit om de 

dimensies te achterhalen die een voorbeeld maken tot een kritieke case. Het draagvlak van de 

doelgroep kan een aandachtspunt zijn in een evaluatie waarbij de demografische of sociaal-

culturele samenstelling een belangrijke dimensie kan vormen. Zo kan men een stedelijk 

beleidsinitiatief bijvoorbeeld uittesten in een zogenaamde probleemwijk waarbij men veronderstelt 

dat daar de grootste weerstand heerst: “Wanneer de beleidsaanpak daar werkt, kan het overal 

werken”.  

 

(7) Sneeuwbal of ketting  

Deze benadering laat toe om sleutelfiguren of kritieke cases te identificeren. Het proces start met 

het bevragen van verschillende personen uit de beleidssetting naar cases die zij als relevant 

achten voor de gegeven evaluatievragen, bv. beste praktijken. Bevraagde personen zullen 

verwijzen naar andere personen en deze kunnen op hun beurt bevraagd worden enzovoort. Op 

deze wijze ontstaat een sneeuwbaleffect of kettingreactie waardoor men steeds meer 

informatierijke cases verzamelt. Wanneer bepaalde cases in de referenties terugkomen, krijgen ze 

een bijzondere aandacht. Initieel kan men een variëteit hebben aan cases waarnaar de 
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informanten verwijzen, maar verder in de procedure zal men uitkomen bij een beperkter aantal 

namen of voorbeelden die terugkeren.  

 

(8) Criteriumgebaseerde steekproeftrekking 

In deze strategie worden alle cases betrokken die beantwoorden aan een vooraf bepaald criterium 

dat men belangrijk acht. Zo kunnen bijvoorbeeld gevallen waarbij een bepaalde 

kwaliteitsstandaard niet gehaald wordt, in aanmerking komen. De essentie bij deze aanpak is dat 

men zeker die cases wil begrijpen die rijk aan informatie zijn doordat ze belangrijke zwakheden of 

knelpunten in een systeem (van beleidsuitvoering of dienstverlening) kunnen identificeren, die 

vervolgens richtpunten kunnen worden voor de verbetering van het beleid of het systeem. 

Criteriumgebaseerde steekproeftrekking kan dan ook een belangrijke kwalitatieve component 

toevoegen aan een managementinformatiesysteem of monitoringsysteem. Het kan ook 

aansluitend aangewend worden na een kwantitatieve techniek, waarbij men bepaalde observatie-

eenheden nader wil onderzoeken omwille van hun relevante kenmerken in het licht van een 

bepaalde evaluatievraag.  

 

(9) Theoriegebaseerde steekproeftrekking 

Deze werkwijze sluit aan bij criteriumgebaseerde selectie maar is meer conceptueel georiënteerd. 

De evaluator selecteert gebeurtenissen, tijdssegmenten, leefperioden of personen op basis van 

hun potentiële blijk of vertegenwoordiging van belangrijke theoretische constructen. Voor 

personen, beleidsprogramma’s, organisaties kan men meestal snel de relevante populatie 

afbakenen. Dat ligt anders bij concepten; ze hebben geen duidelijk referentiekader. De cases die 

men selecteert zijn toepassingen of voorbeelden van het concept. Vaak zal deze selectie moeten 

gebeuren met behulp van voorgaande studies, individuele intuïtie of raadpleging van personen die 

vertrouwd zijn met de materie. Kwalitatieve steekproeftrekking is dan een noodzaak doordat 

werken op toevalsbasis onmogelijk is. Theoriegebaseerde steekproeftrekking laat uitklaring en 

verfijning van de variaties in en betekenissen van een theoretisch concept toe, vanuit de 

verzamelde empirische gegevens.  

  

(10)  Bevestigende en weerleggende cases 

In een eerste fase van dataverzameling gaat de evaluator op verkenning. Later zal deze 

verkenning overvloeien in verdere informatievergaring met het oog op het bevestigen of valideren 

van de allereerste resultaten. Dit impliceert het testen van ideeën, het bekrachtigen van het 
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belang en de betekenis van bepaalde patronen die naar voor komen en het controleren van de 

geldigheid van de eerste resultaten aan de hand van bijkomende gegevens en nieuwe cases. In 

deze stap van het veldwerk dient de evaluator rigoureus tewerk te gaan bij het zoeken naar en 

selecteren van bevestigende maar ook van weerleggende cases.  

Bevestigende cases zijn bijkomende voorbeelden die passen in een patroon dat men onderkent 

uit de data. Ze dragen extra informatie, diepte-inzicht en geloofwaardigheid van de aanvankelijke 

resultaten aan. Weerleggende cases zijn echter niet minder belangrijk in deze fase: het zijn 

voorbeelden die niet passen in het totnogtoe opgestelde plaatje. Ze zijn een bron van alternatieve 

verklaringen en vormen grenzen voor de bevestigde resultaten. Het kunnen de uitzonderingen zijn 

die de regel bevestigen, maar ook uitzonderingen die de oorspronkelijk waargenomen patronen 

weerleggen en veranderen. De ideeën en vragen die bevestigd of weerlegd dienen te worden, 

zullen meestal komen van de stakeholders, of uit de literatuur, eerder dan uit het empirische 

veldwerk van de evaluator. De uitdaging van het vinden van zowel bevestigende als 

weerleggende cases legt de nadruk op het belang van de relatie tussen steekproeftrekking en 

resultaten. De steekproef bepaalt immers waarover de evaluator iets zal zeggen; vandaar het 

belang van een accurate en doordachte steekproeftrekking.  

 

(11) Gestratificeerde kwalitatieve steekproeftrekking 

Gestratificeerde steekproeven zijn steekproeven in een steekproef. Zo kan men bijvoorbeeld de 

steekproef in lagen verdelen naargelang de sociaal-economische status (SES) van de leden van 

de doelgroep van het beleid. Dit laat toe om zowel te generaliseren en statistisch valide 

vergelijkingen te maken per sociale klasse alsook te veralgemenen tot de totale populatie.  

Kwalitatieve steekproeven kunnen ook gelaagd zijn, door het combineren van verschillende types 

van kwalitatieve steekproeftrekking. Zo kan men bijvoorbeeld een typische case selectie (5) 

combineren met een maximale variatie (3), waarbij men cases neemt onder, op en boven het 

‘gemiddelde’. De opzet van deze strategie voor steekproeftrekking is om belangrijke variaties te 

ontdekken, eerder dan een gemeenschappelijke kern. Ze verschilt van de gestratificeerde 

steekproeftrekking op toevalsbasis in het feit dat de omvang van de steekproef doorgaans te klein 

is voor veralgemening of statistische representativiteit.  

 

(12) Opportunistische of evoluerende steekproeftrekking 

Veldwerk impliceert vaak ad hoc beslissingen in verband met steekproeftrekking om voordeel te 

halen uit nieuwe opportuniteiten tijdens het proces van dataverzameling. In tegenstelling tot een 
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experimenteel evaluatiedesign (cf. deel 1) biedt een kwalitatief design de optie om de steekproef 

aan te vullen nadat het veldwerk al is begonnen. Op deze wijze kan de samenstelling van de 

groep met observatie-eenheden nog evolueren tijdens de dataverzameling. Het is echter 

onmogelijk om alles te observeren, daarom dienen keuzes gemaakt. Deze beslissingen kunnen 

niet steeds op voorhand genomen worden, maar hangen af van kennis omtrent het beleid of de 

beleidssetting die wordt geëvalueerd.  

 

(13) Kwalitatieve, toevalsgebaseerde steekproeftrekking 

Een kwalitatieve steekproeftrekking sluit niet automatisch de mogelijkheid uit om te selecteren op 

basis van toeval. Voor heel wat stakeholders, zal toevalstrekking zelfs voor kleine steekproeven, 

de geloofwaardigheid van de resultaten aanzienlijk verhogen. Op daaraan tegemoet te komen 

zonder te beschikken over voldoende middelen om een grote steekproef te nemen, kan men een 

eerste kwalitatieve selectie maken van globale cases en binnen deze cases op toevalsbasis 

observatie-eenheden selecteren. Om klantentevredenheid bijvoorbeeld te evalueren, kan men 

eerst kwalitatief bepaalde types van gemeenten aanduiden en selecteren, en binnen elk van deze 

gemeenten een beperkt aantal klanten bevragen naar hun ervaringen met de lokale 

dienstverlening. Met deze werkwijze kan men niet veralgemenen naar de totale populatie van 

klanten, maar men kan de stakeholders wel verzekeren dat de bevraging op toevalsbasis 

georganiseerd werd zonder vooraf te weten wat de resultaten zouden zijn.  

De geloofwaardigheid van systematisch en op basis van toeval geselecteerde cases is beduidend 

groter dan die van persoonlijk, ad hoc geselecteerde en gerapporteerde cases post factum, dit wil 

zeggen nadat de resultaten bekend zijn.  

Het is echter essentieel om te begrijpen dat het hier gaat om een kwalitatieve steekproeftrekking 

en geen representatieve op toeval gebaseerde staal. De opzet van een kleine toevalssteekproef is 

geloofwaardigheid, niet representativiteit. Het draagt bij tot het verkleinen van de achterdocht 

waarom een bepaalde case werd geselecteerd, maar laat geen veralgemening van de resultaten 

toe.   

 

(14)  Politiek belangrijke cases 

Beleidsevaluatie heeft een inherente politieke dimensie. Een variant van de typische case 

selectiewijze, omvat het kiezen - of net het vermijden- van een politiek gevoelige case. Het 

opnemen van dergelijke case in de steekproef kan de aandacht op de resultaten verhogen. Dit 

betekent niet dat de evaluator moet trachten om deze case gunstig of ongunstig naar voor te doen 
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komen, afhankelijk van de politieke context. Dat zou zonder meer ethisch onverantwoord zijn. 

Alleen kan het betrekken van deze case bijdragen aan de bruikbaarheid en het belang van de 

resultaten wanneer de middelen het niet toelaten om een uitgebreide steekproeftrekking te 

organiseren.  

 

(15) Met de natte vinger 

Een laatste mogelijke strategie kan men aanduiden met de term ‘nattevingerwerk’: doen wat snel 

gaat en gemakshalve past. Het is misschien een veel voorkomende strategie van 

steekproeftrekking, maar wel de minst wenselijke. Al te vaak wordt verkeerdelijk geredeneerd dat, 

omdat in kwalitatief onderzoek de steekproef doorgaans te klein is om te veralgemenen, het ook 

niet uitmaakt op welke wijze de cases geïdentificeerd en geselecteerd worden. Waarbij men deze 

selecteert die makkelijk bereikbaar zijn of de laagste kost meebrengen, uit gemakzucht.  

Praktische haalbaarheid en kostprijs zijn belangrijke aspecten, maar mogen slechts de laatste 

factoren zijn die in overweging worden genomen, nadat men een strategische keuze heeft 

gemaakt met het oog op het verzamelen van de meeste informatie met het hoogste nut uit een 

beperkt aantal observatie-eenheden. Nattevingerwerk als leidraad voor steekproeftrekking is 

kwalitatief noch strategisch.  

3.1.6 Welke grootte van de steekproef? 

Een terugkerend aandachtspunt bij kwalitatieve steekproeftrekking is de grootte van de steekproef. 

Zijn 10 observatie-eenheden voldoende voor een maximale variatie steekproeftrekking? Wanneer 

men 20 personen wil interviewen en er haken er 2 af, moet men deze dan vervangen? Het correcte 

antwoord op dergelijk vragen is meestal: “Het hangt ervan af”.  

In tegenstelling tot steekproeftrekking op toevalsbasis, bestaan er immers geen stelregels voor het 

bepalen van de grootte van de steekproef in het kader van kwalitatief onderzoek. De grootte hangt af 

van wat men wil weten, de opzet van de dataverzameling, welke de relevante vragen in de evaluatie 

zijn, wat geloofwaardig is en wat gedaan kan worden in een gelimiteerd tijdsbestek en met beperkte 

middelen.  

Er bestaat een trade-off tussen werken in de breedte en in de diepte. Met dezelfde middelen kan men 

een specifieke set van elementen onderzoeken bij een grotere groep van personen (in de breedte) of 

een meer open set van elementen bij een kleiner aantal personen (in de diepte). Diepte-inzichten 

kunnen zeer waardevol zijn als het om informatierijke cases gaat. Brede overzichten zijn interessanter 

om een fenomeen te verkennen en om diversiteit aan te tonen of variaties te begrijpen. De grootte van 
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de steekproef hangt dus af van wat men wil te weten komen en van de middelen waarover men 

beschikt.  

Terwijl bij steekproeftrekking op toevalsbasis representativiteit en veralgemeenbaarheid van de 

resultaten centraal staat, is de logica achter kwalitatieve of doelgerichte steekproeftrekking anders. 

Het probleem is echter vaak dat men de bruikbaarheid en geloofwaardigheid van kleine, kwalitatief 

samengestelde steekproeven vaak beoordeelt op basis van de logica, het doel en aanbevolen 

groottes van steekproeftrekking op basis van kansberekening. In de plaats daarvan dient men 

kwalitatieve steekproeven te beoordelen in het licht van de opzet van de evaluatievragen. De validiteit, 

betekenis en inzichten die men bereikt via kwalitatief onderzoek hebben immers méér te maken met 

de informatierijkheid van de geselecteerde cases en met de vaardigheden van de evaluator op het 

vlak van dataverzameling en -analyse, dan met de grootte van de steekproef.  

Een stelregel voor het aantal observatie-eenheden kan zijn dat men de toegevoegde waarde van elke 

bijkomende case moet afwegen tegen de inspanningen van dataverzameling en -analyse. Hoewel het 

criterium van overvloed richtinggevend is, geeft het nog geen antwoord op de aangewezen grootte 

van de steekproef. Bij de opmaak van een budget voor een evaluatie is dit criterium praktisch moeilijk 

hanteerbaar.  

Volgens M. Q. Patton ligt de oplossing dan ook in beoordeling en onderhandeling, waarbij men 

vertrekt van een minimumgrootte waarvan men verwacht dat ze onderzoeksfocus voldoende afdekt in 

functie van de opzet van de evaluatie en de belangen van de stakeholders. Daarnaast is enige 

flexibiliteit vereist om nog aanpassingen aan de steekproef of de strategie van steekproeftrekking te 

doen. Bij de rapportering dient de evaluator te bespreken hoe de steekproef de resultaten 

beïnvloedde, wat de sterkten en zwakten van de gehanteerde strategie zijn alsook elke andere 

beslissing met betrekking tot het evaluatiedesign die van belang is voor de interpretatie en het 

begrijpen van de resultaten. Het komt erop aan om niet teveel te veralgemenen vanaf kwalitatief 

samengestelde steekproeven, en om tegelijkertijd zoveel mogelijk de voordelen van kwalitatieve 

methoden van dataverzameling te benutten. Dergelijke werkwijze zal eventuele bezorgdheden over de 

beperkte grootte van een steekproef temperen.  

3.1.7 Leeswijzer 

Patton M.Q. (1997). Utilization-focused Evaluation. The New Century Text. Sage: Thousand Oaks.  
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3.2 Focusgroep 

3.2.1 Omschrijving 

Focusgroepen zijn een vaste waarde in kwalitatief sociaal onderzoek, in de vorm van gestructureerde 

discussies waarbij de klemtoon ligt op het onderling delen en bediscussiëren van ideeën en inzichten. 

Een focusgroep is tevens te beschrijven als een groepsinterview. Verschillende mensen, vaak met 

een gemeenschappelijk raakvlak verschaffen kwalitatieve informatie tijdens een gestuurde discussie. 

Dit groepsinterview neemt niet de vorm aan van een ‘klassiek interview’ waarbij afwisselend een vraag 

en een antwoord wordt geformuleerd. De klemtoon ligt op de interacties tussen de verschillende 

groepsleden die tot stand komt naar aanleiding van onderwerpen aangegeven door de evaluator die 

hier de rol van moderator opneemt. De uiteindelijke data van een focus groep zijn de uitgeschreven 

conversaties en discussies. 

De techniek is afkomstig uit de sociologie, maar wordt veelvuldig gebruikt in de marketingwereld. De 

techniek wordt daar ingezet om mogelijke impacts van marketingstrategieën te achterhalen. Door 

gebruik te maken van focusgroepen spreekt men de creativiteit aan van de deelnemers in het 

bedenken van mogelijke scenario’s.  

3.2.2 Functie 

De focusgroep brengt diverse stakeholders simultaan of sequentieel samen en laat toe, binnen een 

korte tijdspanne heel wat kwalitatieve informatie te verzamelen. Focusgroepen kunnen op twee 

manieren ingezet worden, enerzijds als een volledig op zichzelf staande techniek en anderzijds als 

aanvulling op of in combinatie met andere methoden en technieken. De focusgroep als zelfstandige 

techniek kan gericht zijn op het verkennen van de ideeën, interpretaties of ervaringen van 

stakeholders. Focusgroepen in combinatie met andere methoden biedt traditioneel twee 

mogelijkheden. De focusgroep kan plaats vinden ofwel als een verkennend onderzoek om bepaalde 

elementen van de evaluatie voor te bereiden, ofwel als een onderzoek dat de reeds verzamelde data 

verifieert of valideert.  

Het doel van de focusgroep is in beide gevallen vergelijkbaar, namelijk het bij elkaar brengen van 

verschillende stakeholders in het evaluatieproces, met als doel kwalitatieve informatie te verzamelen 

op een zeer korte tijdsperiode. Deze manier van werken laat toe, op basis van ‘gemeenschappelijke 

interactie’, de ervaringen en de te onderzoeken feiten te begrijpen en te toetsen. Leren over 

ervaringen en perspectieven van stakeholders biedt de evaluator de kans hun gedrag en opinie te 

vatten. Goed geleide focusgroepen leveren een sterke groepsdynamica, mensen worden vaak graag 

betrokken bij ervarings- en opinie-uitwisseling. De evaluator neemt hier de rol op van facilitator waarbij 

de nadruk ligt op het openen en sturen van de discussies. Tevens moedigt de facilitator de 

deelnemers aan in het aanbrengen van nieuwe inzichten en argumenten, die een dieper inzicht in de 
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problematiek mogelijk maken. Waarom denken stakeholders wat ze denken? Deze vraag wordt 

beantwoord in een goed voorbereide en begeleide focusgroep.  

 

De focusgroep is een kwalitatief instrument dat zich positioneert tussen de technieken van 

participatieve observatie en het interview. Het grote voordeel van een focusgroep in vergelijking met 

participatieve observatie is het observeren van een groot aantal interacties over een bepaald thema in 

een korte tijdspanne. Dit voordeel maakt meteen de koppeling met het grootste nadeel, een 

focusgroep speelt zich af in een ‘onnatuurlijke’ setting. Indien deze omgeving primeert kan het 

verstandiger zijn te opteren voor participatieve observatie. In vergelijking met het interview worden 

groepinteractie en tijdsbesparing als de belangrijkste troeven naar voren geschoven. Bepalen welke 

techniek het meest aangewezen is alleen empirisch te beantwoorden. Het vereist onderzoek gebruik 

makend van beide technieken om deze vraag te beantwoorden. In bepaalde situaties kan het meer 

aangewezen zijn, mensen individueel te interviewen, terwijl soms stakeholders eerlijker antwoorden in 

de groepsetting. Bepaalde thema’s kunnen leiden tot hevige groepsdiscussies of maken een 

gedachtewisseling onmogelijk. 

3.2.3 Context voor gebruik 

In de evaluatiecontext zullen focusgroepen vaak in combinatie met andere kwalitatieve technieken 

samengenomen worden in een case benadering. In cases waar de evaluatie, de stakeholders uitdaagt 

tot het innemen van verschillende standpunten en discussie leidt tot diepere inzichten. Focusgroepen 

kunnen in de verschillende evaluatietypes ingezet worden. In het kader van een ex ante evaluatie voor 

het uittesten van innovatieve maatregelen, het duidelijk maken van de doelstellingen en het 

identificeren van mogelijke valkuilen. Ook in tussentijdse evaluaties kunnen focusgroepen een 

belangrijke inbreng hebben, denken we maar aan aanduiden van zwakke elementen, mogelijke 

verbeteringsstrategieën, alternatieve benaderingen. Focusgroepen zijn tevens inzetbaar in ex post 

evaluaties, het verzamelen van informatie betreffende mogelijke effecten en impacts van een 

beleidsinitiatief.  

3.2.4 Toepassing 

Verschillende voorbereidende stappen zijn noodzakelijk vooraleer een kwaliteitsvolle focusgroep tot 

stand kan komen. De techniek vereist net zoals de evaluatie zelf vier stappen, planning, observatie, 

analyse en rapportage. Daar het een groepsgebeuren betreft vereist de techniek specifieke aandacht 

in de planningsfase. De drie daarop volgende fasen verlopen vrij gelijklopend met andere kwalitatieve 

technieken.  
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1. De planningsfase 

Drie elementen komen in deze fase aan bod: bepalen van het aantal groepen, de grootte van de 

groep en de selectie van de deelnemers. Zoals in elke onderzoeksmethode dient de onderzoeker zich 

bewust te zijn van een aantal beperkingen. Traditioneel zijn dit het budget en de beschikbare tijd. Ook 

politieke en ethische kwesties spelen een rol. De belangrijkste ethische bekommernis heeft te maken 

met de vaststelling dat participanten hun gegevens niet alleen delen met de onderzoeker maar tevens 

met alle andere participanten. Dit maakt duidelijk dat niet alle thema’s even geschikt zijn voor een 

focusgroep. Zowel ethische als praktische bezwaren kunnen geformuleerd worden ten aanzien van de 

groepssamenstelling, indien deze bestaat uit mensen die niet met elkaar kunnen of durven 

communiceren en discussiëren.  

Een onderzoeker die gebruikt maakt van deze techniek dient zich zeer goed bewust te zijn van een 

aantal elementen. In de eerste plaats de tijdsperiode die vereist is voor de organisatie van een 

kwaliteitsvolle focusgroep. De rekrutering van participanten kan heel wat tijd in beslag nemen. Er gaat 

heel wat tijd over het aanschrijven en het contacteren van mensen. De analyse maar zeker de 

rapportering wordt als zeer tijdrovend aanzien. Het uitschrijven en analyseren is een moeilijk proces. 

Duidelijke verwachtingen zowel wat budget als tijdsinvestering van het evaluatieteam betreft, kunnen 

heel wat frustraties voorkomen. Sommigen zien een focusgroep als een makkelijke en snelle techniek. 

Dit is niet helemaal correct. De kwaliteit van de data zal afhangen van de kwaliteit van de 

voorbereiding. 

 

2. Bepalen van het aantal groepen 

De groep is de centrale onderzoekseenheid in een focusgroep. Het onderzoeksteam dient rekening te 

houden met drie condities. De eerste belangrijke opmerking heeft betrekking op het aantal groepen en 

de bijhorende werklast. Hoe meer groepen betrokken in de datacollectie, hoe groter de 

onderzoeksgroep. In hoofdzaak zullen de onderzoeksdoelstellingen de keuze van het aantal groepen 

bepalen. Een tweede doorslaggevende determinant hierbij is het aantal op te nemen categorieën 

subgroepen. Hoe homogener de te onderzoeken populatie hoe minder groepen noodzakelijk zullen 

zijn. Één enkele focusgroep is steeds onvoldoende, daar je als onderzoeker het risico loopt enkel 

deze unieke groepsetting –en dynamiek te bestuderen. Dit brengt de validiteit van de evaluatie ernstig 

in gedrang. Zelfs het gebruik van twee focusgroepen blijft zeer weinig daar praktisch geen 

vergelijkingspunten aanwezig zijn. De derde conditie, de omgevingsvariabelen, spelen tevens een 

onmiskenbare rol in de keuze van het aantal groepen. In sommige gevallen kan het zijn dat slechts 

een beperkt aantal respondenten in dezelfde buurt woont, zodat het aangewezen is kleinere groepen 

te organiseren.  
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Algemeen genomen is een aantal groepen vereist zodat de voorliggende evaluatievragen kunnen 

beantwoord worden. Het organiseren van meer groepen dan noodzakelijk vereist betekent een 

additionele kost –en tijdsinvestering. In de planningsfase dient de onderzoeksgroep een aantal 

focusgroepen voorop te zetten, maar tevens de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen indien de 

organisatie van meer groepen gewenst is. 

 

3. De grootte van de groep 

Hoe groter de groep, hoe minder groepen dienen georganiseerd te worden. Er is een verschillende 

dynamiek in een kleine groep ten aanzien van een grote groep. De literatuur schuift 6 à 10 personen 

per groep als ideale grootte naar voren. Dit aantal maakt de actieve participatie van elke deelnemer 

mogelijk, wat leidt tot een hogere betrokkenheid in het groepsgebeuren. In grotere groepen bestaat 

het risico dat individuen minder participeren en de discussie ‘gedragen’ wordt door de groep. De 

keuze tussen kleine en grotere groepen hangt af van de onderzoeksdoelstellingen. Heeft de 

onderzoeker geen nood aan de reacties van elk individu, maar eerder, bijvoorbeeld een algemene 

verkenning, kan het organiseren van enkele grotere groepen reeds voldoende zijn.  

Vanuit praktische overwegingen zal de organisatie van kleine groepen duurder en minder productief 

zijn. Duurder daar het evaluatieteam meer groepen zal moeten organiseren, wil het evenveel 

participanten bereiken. Minder productief omwille van twee redenen, in de eerste plaats blijken kleine 

groepen in sterke mate afhankelijk te zijn van de dynamiek van individuen. De groepswerking kan 

makkelijk verstoord worden door enkelingen die zich opstellen als ‘expert’ of niet meewerken. In de 

tweede plaats zijn kleinere groepen minder productief daar het evaluatieteam zich meer zal moeten 

verplaatsen en meer tijd investeren in de verwerking van het verzamelde materiaal. 

Ook het werken met grotere groepen heeft een aantal praktische beslommeringen. Hoe groter het 

aantal participanten hoe moeilijker het management van de sessie verloopt. In de meeste gevallen zal 

de moderator actiever moeten optreden en zal deze over een pak ervaring dienen te beschikken. Een 

laatste uitdaging voor de moderator bestaat erin subdiscussies te vermijden, daar dit onvermijdelijk 

leidt tot het verlies van data. 

Het onderzoeksteam dient zich bewust te zijn van mogelijke voor- en nadelen van het werken met 

grote of kleine groepen. Als conclusie van deze praktische en inhoudelijke bezwaren blijkt dat de 

ideale grootte niet bestaat, maar afhangt van de doelstellingen, omgevingscondities, persoonlijke 

kenmerken van zowel de deelnemers als de moderator. Een laatste praktische tip hierbij, is het 

uitnodigen van een groter aantal deelnemers dan vereist, ter compensatie van personen die niet 

komen opdagen. Gemiddeld genomen gaat dit over een 20 procent. Maar ook dit getal varieert 

naargelang de hierboven vermelde variabelen. 
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4. De selectie van de deelnemers 

Focusgroepen, de deelnemerselectie gaat altijd gepaard met vertekening en kan niet ingezet worden 

in het veralgemenen van bepaalde bevindingen. Het aantal deelnemers in een reeks focusgroepen zal 

nooit representatief zijn voor de gehele populatie. Een mogelijke strategie die hieraan tegemoet komt, 

maakt gebruik van theoretisch gekozen subgroepen. Vaak is het raadzaam de deelnemers te kiezen 

die waarschijnlijk over de meest interessante informatie beschikken. De onderzoeker dient, ter 

voorkoming van een vertekening in de deelnemers, te vertrekken vanuit een systematische strategie 

voor de selectie van de deelnemers.  

Het gewenste aantal en mogelijke specifieke kenmerken van de deelnemers bepalen de moeilijkheid 

van het selectieproces. In de praktijk vereist de selectie vaak een aanzienlijke inspanning. Zeker 

indien de participanten aan bepaalde karakteristieken dienen te voldoen, is een uitgewerkte strategie 

belangrijk die het mogelijk maakt deze mensen te bereiken. Deze strategie is meer dan enkel een 

manier die toelaat de juiste personen te lokaliseren. Een dergelijke strategie bewaakt ook de 

‘zuiverheid’, bij het selecteren van zeer specifieke groepen. In dit kader dienen deelnemers over 

bepaalde specifieke karakteristieken te beschikken. Indien dit niet het geval is komt heel de 

dataverzameling in het gedrang. Deze selectiestrategie dient duidelijk en rechtlijnig te zijn, zodat de 

onderzoekers een pool van potentiële medewerkers kunnen aanleggen. De grootte hiervan zal 

afhangen van de karakteristieken en ‘vindbaarheid’ van de deelnemers. Het is aangewezen over een 

pool te beschikken die vier of vijf maal keer het aantal deelnemers bevat die effectief zullen 

participeren. In sommige situaties waar onderzoekers geconfronteerd worden met een groot 

weigeringspercentage kan het zijn dat de pool tien tot twintig keer groter dient te zijn. Een voorbeeld 

ter verduidelijking, de organisatie van drie focusgroepen, elk bestaande uit negen deelnemers vereist 

de goedgekeurde deelname van 27 personen. De pool van potentiële participanten dient vier of maal 

groter te zijn wat neerkomt op (4 x 27 = 114).  

 

Een volgende vraag die de onderzoekers zich dienen te stellen heeft betrekking op de samenstelling 

van de groepen: Is het aangewezen samengestelde groepen te creëren of elke deelnemerscategorie 

te laten participeren in afzonderlijke groepen. De vermelding van dit probleem verwijst naar de 

noodzakelijke aanwezigheid van een bepaald homogeniteitniveau, een voorwaarde die discussies en 

debat mogelijk maken. Het beste advies luidt als volgt: deelnemers moeten een relevante bijdrage 

kunnen leveren aan het debat en dienen vrijuit te kunnen spreken, in een ‘veilig’ klimaat. Dit zijn de 

centrale elementen die dienen nagestreefd te worden. Een voorbeeld hiervan is het mixen van 

personen met een verschillende rang binnen één organisatie. Het kan zijn dat bepaalde lager 

geschikte personen niet vrijuit durven te spreken door de aanwezigheid van hun overste. Als inrichter 

van een focusgroep is het belangrijk deze elementen in overweging te nemen, waarbij de voordelen 

afgewogen worden tegen de nadelen.  
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5. Observatie 

De eerste ogenblikken bij de aanvang van een focusgroep zijn cruciaal. In een beperkte tijdsperiode 

dient de moderator een aangename en tolerante sfeer creëren, de regels verduidelijken en de 

discussie opstarten. Het succes van de focusgroep wordt hier in grote mate bepaald. 

Op een vriendelijke en rustige manier geeft de moderator de inleiding. Deze inleiding zet de toon en 

geeft de basisrichtlijnen weer hoe de discussie zal verlopen. Elke deelnemer zal op zijn / haar eigen 

wijze deelnemen aan de groepsdiscussie. Moderators dienen niet exact dezelfde woorden te 

gebruiken in de inleiding maar de algemene boodschap dient consistent te zijn doorheen de 

verschillende focusgroepen binnen hetzelfde onderzoek.  

Een introductie bestaat algemeen genomen uit de volgende vier onderdelen; een welkomstwoord, een 

kort overzicht van het onderwerp, richtlijnen voor de discussie en de openingsvraag. 

Tijdens de sessies hebben de onderzoekers de opdracht nota te nemen over wat plaatsvindt en 

gezegd wordt. De meeste mensen zijn vertrouwd met het nemen van nota’s, maar toch dient heel wat 

aandacht te gaan naar de manier waarop nota genomen wordt. Dit met het oog op de verwerking van 

de verzamelde gegevens. Een belangrijke opmerking hierbij heeft betrekking op de beperkingen van 

het noteren, niet alle details kunnen meegenomen worden. Om hieraan tegemoet te komen doen 

onderzoekers in de meeste gevallen beroep op een combinatie van nota’s en opnames van de 

discussies. Een laatste tip voor het noteren van gegevens, is het werken met gestandaardiseerde 

formulieren als een extra garantie dat de nota’s duidelijk en consistent zijn over de verschillende 

sessies heen.  

 

6. Analyse en rapportering 

Het analyseren van de verzamelde gegevens dient op een systematische wijze plaats te vinden. De 

analyse bestaat uit het vergelijken van informatie aangeleverd door de deelnemers en het zoeken 

naar gelijke en verschillende opinies in elke groep, via een uitgewerkte procedure.  

De analyse-eenheid in focusgroepen is de groep en de analyse zal zich toespitsen op de vergelijking 

van de deelnemers in één groep en tussen verschillende groepen. De analyse start met het 

ontwerpen van een beknopte samenvatting per groepsdiscussie. In een volgende fase gaat de 

onderzoeker op zoek naar trends, patronen, elementen aangehaald door deelnemers en het 

toekennen van een betekenis aan deze waarnemingen. Het verbeteren van de analyse gaat samen 

met het consulteren van meer bronnenmateriaal. Dit bestaat in de eerste plaats uit de observaties van 
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de groepsdiscussies, nota’s, opnames en registratieformulieren. Het aangeven van belangrijke 

elementen is doorslaggevend in de analyse, daar dit de basis vormt voor de rapportage.  

De rapportering van de resultaten van focusgroepen vertoont sterke gelijkenissen met andere 

kwalitatieve methoden. Vaste regels voor de rapportage van de resultaten zijn er niet. In het algemeen 

bevat het rapport de vermelding van de belangrijkste en meest opzienbarende uitspraken 

geformuleerd door de deelnemers, samen met een samenvatting van de groepsdiscussies.  

3.2.5 Sterktes en zwaktes 

Focusgroepen leveren heel wat informatie op over de inzichten en gedachten van de deelnemers. 

Deze informatie komt vanuit de groepsdynamica en groepsdiscussie tot stand, zodat ook de invloed 

van de moderator (interviewer) potentieel heel wat kleiner is dan bij individuele interviews. 

Ook het samenbrengen van mensen die samen discussiëren, voorziet de evaluator van informatie die 

vrij uitgebalanceerd is. Zeker als de moderator ervoor zorgt dat iedereen binnen de groep gehoord 

wordt zal het resultaat vrij goed weergeven wat de groep denkt over een bepaalde problematiek. De 

groep fungeert zelf als een vorm van ‘kwaliteitscontrole’, daar de verschillende meningen en 

argumenten gewikt en gewogen worden. 

In een vrij korte tijdspanne is het mogelijk heel wat kwalitatieve informatie te verzamelen.  

 

De moderator dient over specifieke eigenschappen, technieken en ervaringen te beschikken als 

voorwaarde voor het kwaliteitsvol begeleiden van deze focusgroepen. De moderator dient de 

discussie te faciliteren en te sturen, zonder zelf een dominante positie in te nemen en de groep te 

sterk één of andere richting te beïnvloeden. 

 

Het aantal deelnemers beperkt het aantal mogelijke vragen die kunnen beantwoord worden. Hoe 

groter de groep hoe minder uitgebreid de vragenset kan zijn. Hiermee samenhangend heeft de grootte 

van de groep tevens een invloed op het ontstaan van conflicten, wat op zijn beurt de kwaliteit van de 

data kan schaden. 

 

Vertekeningen kunnen voorkomen, indien bepaalde participanten ook eindafnemers zijn van het te 

evalueren beleid. Hier bestaat het gevaar dat deze mensen a-priori al een positieve uitspraak doen, 

omwille van bijvoorbeeld het voortbestaan van het beleid onderworpen aan een evaluatie. Ook in de 

omgekeerde richting kan zich een vertekening voordoen, wanneer deelnemers aan een focusgroep in 
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het kader van een ex ante evaluatie, al van bij de start sterk gekant zijn tegen deze nieuwe 

beleidsinitiatieven. 

 

Daarenboven bestaat het risico dat het groepsgebeuren de individuele perceptie van de participanten 

op twee manieren beïnvloedt. Het eerste mogelijke effect dat zich kan voordoen is het welgekende 

‘Hawthorne effect’; deelnemers veranderen hun gedrag daar ze beseffen geobserveerd te worden. 

Een tweede mogelijkheid bestaat uit de vaststelling dat mensen ook kunnen leren van elkaar doordat 

anderen hun nieuwe inzichten en perspectieven aanreiken. Dit laatste kan ervoor zorgen dat 

verantwoordelijken betrokken bij het geëvalueerde beleid als resultaat van de focusgroep 

verbeteringen zullen aanbrengen. Op die manier heeft de techniek ‘focusgroep’ impact op het te 

evalueren beleid. Hier nemen focusgroepen de vorm aan van ‘actieonderzoek’.  

3.2.6 Leeswijzer 
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3.3 Interview 

3.3.1 Omschrijving 

Een interview is een face-to-face gesprek met een respondent. Personen interviewen gebeurt met het 

oog op het achterhalen van gegevens van die persoon die we niet meteen kunnen observeren.  

Het afnemen van interviews lijkt een techniek te zijn waarvan iedereen weet wat het is en die veel 

wordt toegepast. Toch kan de techniek goed of slecht toegepast worden. In de volgende secties 

reiken we een aantal aandachtspunten aan met het oog op een goede toepassing. We bespreken ook 
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drie varianten die samengevat kunnen worden onder kwalitatieve interviews. Het predikaat ‘kwalitatief’ 

duidt erop dat men niet (uitsluitend) met gesloten vragenlijsten werkt.  

3.3.2 Functie 

De functie van interviews hangt samen met de mogelijkheid om zich te kunnen verplaatsen in het 

perspectief of standpunt van de geïnterviewde persoon. De assumptie hierbij is dat het perspectief 

van anderen betekenisvol, kenbaar en expliciteerbaar is. Interviewen gebeurt met het oog op het 

verzamelen van verhalen, om te achterhalen wat iemands gedachten zijn.  

3.3.3 Context voor gebruik 

Het punt is niet of observeerbare gegevens meer wenselijk, geldig of betekenisvol zijn in vergelijking 

met zelfgerapporteerde gegevens. Het feit is dat we niet alles kunnen observeren, zoals gevoelens, 

gedachten, intenties, meningen of percepties. Hetzelfde geldt voor gedragingen in het verleden. Over 

dergelijke zaken dient men vragen te stellen aan mensen.  

Interviews met beleidsmakers in het kader van evaluatie van beleid, bijvoorbeeld, trachten de 

perspectieven van de beleidsmakers te vatten. Hoe ziet het beleid eruit in hun ogen? Wat zijn hun 

ervaringen ermee? Wat zijn hun verwachtingen erover? Zien zij voor zichzelf veranderingen door hun 

betrokkenheid in het beleid? Het is de verantwoordelijkheid van de interviewer om de omstandigheden 

of randvoorwaarden te creëren waarin mensen op een comfortabele, accurate en eerlijke wijze 

kunnen antwoorden op dit soort van vragen.  

3.3.4 Toepassing 

De kwaliteit van de verzamelde informatie uit een interview hangt grotendeels af van de interviewer. 

Een belangrijk aandachtspunt is de vraagstelling. Bovendien zijn er een drietal benaderingen te 

onderscheiden om kwalitatieve gegevens te verzamelen door middel van de interviewtechniek. Ze 

vereisen een eigen wijze van voorbereiding, opmaak en instrumenten. Ze hebben ook elk bepaalde 

sterktes en zwaktes, en vervullen deels andere doelstellingen. De drie soorten zijn:  

- informeel conversatie-interview 

- checklist interview  

- gestandaardiseerd open interview 
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De drie benaderingen verschillen in de mate waarin de vragen bepaald en gestandaardiseerd zijn 

vooraleer het interview aanvangt. Bij het informele conversatie-interview gaat men volledig voort op de 

spontane evolutie van de interactie. De geïnterviewde personen kunnen zelfs zich er niet van bewust 

zijn dat ze worden geïnterviewd. Bij de benadering met een interview checklist stelt men een outline 

van te behandelen onderwerpen die met elke respondent doorlopen moeten worden. Het is een 

checklist waarop men kan terugvallen om te controleren of alle items aan bod komen tijdens het 

interview. Het gestandaardiseerde open interview werkt met vooraf uitgeschreven vragen, in een 

welbepaalde volgorde waarbij men bij elke respondent dezelfde volgorde van vragen doorloopt en 

waarbij men telkens dezelfde bewoordingen gebruikt bij de formulering van de vragen.  

 

Het informele conversatie-interview is niet gestructureerd en daardoor het meest flexibel. Het is een 

belangrijk instrument in het kader van participerende of etnografische observatie (cf. infra). De 

interviewer weet niet op voorhand wat er zal gebeuren, wie er zal zijn noch wat belangrijk zal zijn om 

te vragen op een bepaald moment. Data die worden verzameld zullen verschillen naargelang het 

interview. Anderzijds kan men dezelfde personen op verschillende tijdstippen en gelegenheden 

interviewen, waarbij men kan teruggrijpen naar eerdere antwoorden. Ongestructureerd betekent 

daarom niet dat dergelijke interviews geen focus hebben. Bepaalde concepten en de opzet van de 

evaluatie vormen het kader. Maar daarbinnen is de interviewer vrij om te gaan waar de gegevens en 

respondenten hem of haar leiden.  

 

Een checklist interview laat toe om de conversatie ad hoc in te vullen, om vragen spontaan te 

verwoorden, maar toch met een specifieke focus op enkele aandachtspunten die worden aangeraakt 

bij elke geïnterviewde. De benadering is daarom ook zeer bruikbaar in focusgroepen. De graad van 

detail van de checklist kan verschillen naargelang de interviewer op voorhand de items kan 

uitschrijven en oplijsten en naargelang het belangrijk is om de vragen in dezelfde volgorde aan elke 

respondent te stellen. De checklist is niet definitief: gedurende het interview kunnen onderwerpen 

worden toegevoegd. Anderzijds zullen onderwerpen die te veraf staan van deze op de checklist niet 

uitgediept worden ingeval ze ter sprake komen, om de focus in het interview te behouden.  

 

Een gestandaardiseerd open interview verloopt aan de hand van een vragenlijst die vooraf en volledig 

is uitgeschreven. Op deze wijze garandeert men dat iedere respondent dezelfde vragen krijgt, op 

dezelfde manier gesteld en in dezelfde volgorde. In het kader van evaluaties kunnen stakeholders 

zekerheid wensen over wat aan bijvoorbeeld personen uit de doelgroep van het beleid wordt 

gevraagd. Bovendien ontstaat ook de mogelijkheid voor de gebruikers van de evaluatieresultaten om 

betrokken te zijn bij de opmaak van het interviewinstrument.   
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 Een gestandaardiseerde vragenlijst draagt ook bij tot consistentie wanneer verschillende interviewers 

betrokken zijn en/of vergelijkbaarheid tussen types van casestudies. Verduidelijkingen of uitwijdingen 

worden aangeduid in de vragenlijst zelf. Dit minimaliseert interviewereffecten doordat er tijdens het 

interview minder nood is voor beoordeling door de interviewer over de belangrijkheid van bepaalde 

elementen, die tijdens het gesprek belicht worden.  

3.3.5 Sterktes en zwaktes 

De sterkte van een informeel conversatie-interview zit in de flexibiliteit, spontaneïteit en responsiviteit 

op individuele verschillen en situatiegebonden veranderingen.  

Een zwakte van deze benadering is dat het tijdsintensief kan worden om systematisch informatie te 

verzamelen doordat men een hoog aantal conversaties moet doorlopen vooraleer een gelijkaardige 

set van vragen werd gesteld aan iedere respondent. Interviewereffecten en bijhorende vertekeningen 

zijn dan ook niet ondenkbaar. Tevens kan het moeilijk zijn om gegevens samen te brengen en te 

verwerken in de analyse, omwille van hun verscheidenheid.  

Het voordeel van een checklist voor het interview is dat het een instrument is voor de evaluator om 

zorgvuldig te beslissen en af te wegen hoe de beperkt beschikbare tijd ingevuld kan worden tijdens 

het interview. Het draagt bij tot de systematiek en volledigheid van de dataverzameling.  

De gestandaardiseerde open vragenlijst heeft als eerste voordeel dat het instrument kan geverifieerd 

worden door derden die de evaluatieresultaten zullen gebruiken. Ten tweede worden 

interviewereffecten beperkt waardoor de betrouwbaarheid van het ‘meetinstrument’ toeneemt. Ten 

derde krijgt het interview een duidelijke focus waardoor de beschikbare tijd efficiënt wordt benut. Ten 

slotte biedt deze benadering van het interview voordelen op het vlak van dataverwerking en 

vergelijking van gegevens.  

Samengevat kan men stellen dat het informele conversatie-interview en de checklist aanpak meer 

flexibiliteit en individuele benadering toelaten. Daartegenover staat dat deze varianten ook de 

mogelijkheid of waarschijnlijkheid meebrengen dat meer informatie zal worden verzameld bij sommige 

respondenten dan bij andere. De gebruikers van de evaluatieresultaten kunnen bekommerd zijn in 

welke mate de conclusies beïnvloed zijn door kwalitatieve verschillen in de diepte of breedte van de 

informatie die men van verschillende personen verkreeg. In de context van veldwerk voor toegepast of 

fundamenteel onderzoek, zal de onderzoeker proberen om een holistisch beeld van een groep 

personen als groep te verkrijgen. Wanneer elke persoon wordt gezien als een unieke informant met 

een uniek perspectief, stelt het verzamelen van dezelfde informatie bij elke persoon minder het 

probleem op het vlak van geloofwaardigheid. De gestandaardiseerde open vragenlijstmethode heeft 

als voornaamste nadeel dat onderwerpen die niet werden voorzien bij het uitschrijven van de 

vragenlijst, ook niet uitgediept kunnen worden.  
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De drie benaderingen sluiten ze elkaar niet uit; men kan ze combineren. Terwijl ze verschillen in de 

mate waarmee de verwoording en volgorde van vragen wordt gestuurd, vertonen ze geen variatie in 

het principe dat de antwoorden open zijn.  

In geen van de benaderingen reikt de interviewer antwoordcategorieën aan die de respondenten 

moeten gebruiken om zichzelf uit te drukken. Hierin verschillende de drie interviewbenaderingen dus 

van gesloten vragenlijsten. Het doel van kwalitatieve interviews is om de perspectieven, het jargon, de 

opinies en percepties van de respondenten te vatten. Gesloten vragenlijsten die worden gebruikt in 

een kwantitatieve benadering dwingen de respondent om diens kennis, ervaringen en gevoelens in te 

passen in de categorieën die de interviewer aanreikt. Deze vierde variant van vragen stellen, die niet 

noodzakelijk mondeling moet verlopen, wordt verder uitgediept bij de bespreking van de schriftelijke 

vragenlijst.  

3.3.6 Leeswijzer 

Patton M.Q. (1997). Utilization-focused Evaluation. The New Century Text. Sage: Thousand Oaks.  

 

3.4 Casestudie 

3.4.1 Omschrijving 

Een casestudie omvat de gedetailleerde studie van een bepaald fenomeen in een natuurlijke setting, 

gebaseerd op een veelheid aan methoden en technieken, zowel kwantitatief als kwalitatief. De 

analyse-eenheid kan zeer divers zijn gaande van individuen, maatregelen, projecten tot beleid. In het 

merendeel van de omstandigheden zullen casestudies meer dan één centrale focus hebben.  

3.4.2 Functie 

Een casestudie heeft volgende functies. 

Ten eerste is ze illustratief; ze is beginsel beschrijvend en zal op die manier vaak ingezet worden in 

een evaluatie. Belangrijk hierbij is de selectie van de case, daar deze representatief dient te zijn voor 

het hele beleid of althans voor een bepaald onderdeel ervan. Bijvoorbeeld een bepaalde actie die 

ineffectief blijkt te zijn en in de toekomst best gewijzigd wordt.  

Een casestudie is ook verkennend en toetsend. De verkenning is in de eerste plaats gericht op het 

uitwerken van hypothesen die in een latere fase geanalyseerd zullen worden. Tevens brengt het de 

standpunten van de verschillende stakeholders in kaart. 
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Een casestudie laat ook kritische analyse toe. Het doel hiervan is het verduidelijken en verifiëren van 

bepaalde bevindingen over een maatregel, project of strategie.  

Casestudies onderzoeken ook het implementatieproces, vaak over verschillende plaatsen heen.  

Ten slotte kan een casestudie nuttig zijn in de zoektocht naar de causale relatie tussen een 

beleidsinitiatief en de waargenomen effecten. Vaak zal men in dit kader gebruik maken van 

verschillende technieken.  

 

De resultaten van een casestudie worden steeds gepresenteerd als een verhaal, gericht op het 

aanreiken van inzichten aan de lezer. Casestudies hebben steeds een analytisch en communicatief 

doel. In de meeste gevallen vermelden casestudies de namen van organisaties en personeel. In 

sommige omstandigheden kan het aanbevolen zijn, de concrete namen in de case onherkenbaar te 

maken.  

Het ontwerpen van casestudies vindt in de regel plaats op basis van of in samenspraak met de 

evaluatievragen. Verschillende opties zijn mogelijk gaande van de éénmalige, kortstondige 

bestudering van een case tot het opvolgen van de case over een langere tijdsperiode. Cases zijn 

descriptief, normatief of ontwikkeld voor het aantonen van causale verbanden. Daarnaast worden 

casestudies vaak ingezet in het kader van training, waarbij de participanten op basis van deze cases 

waarin bepaalde theoretische concepten zijn toegepast.  

3.4.3 Context voor gebruik 

Evaluatie maakt zeer veel gebruik van casestudies. Casestudies zijn volledig erkend als een legitieme 

en valide techniek die toelaat kwaliteitsvolle informatie op een correcte manier te verzamelen, te 

analyseren en te rapporteren. Bepaalde trends wijzen zelfs in de richting dat grote casestudies 

uitgevoerd over verschillende cases meer en meer grootschalige surveys vervangen.  

Daarenboven is deze methode zeer toepasbaar in zeer complexe omstandigheden. Casestudies 

maken het tevens mogelijk bepaalde fenomenen zeer grondig te bekijken. Een voorbeeld hiervan is 

de analyse van bepaalde gedragsveranderingen, sociale fenomenen. Hierbij dienen de onderzochte 

organisaties en personen als referentiekader. Ook effecten kunnen geïdentificeerd worden aan de 

hand van casestudies, via een inductieve benadering, door middel van het formuleren van assumpties 

over de mogelijke verbanden tussen oorzaak en effect. Vervolgens dienen de casestudies enerzijds 

informatie te verzamelen ter ondersteuning van de gemaakte assumpties en anderzijds mogelijke 

alternatieven te testen.  
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Deze methode laat niet alleen toe bepaalde algemeen verwachte effecten aan te duiden, ook de 

identificatie van onverwachte (neven) effecten is mogelijk. Casestudies zijn minder aangewezen voor 

de identificatie van causale links, ze kunnen enkel bepaalde indicaties van hun bestaan weergeven. 

Het aantonen van causale verbanden kan vertrekken met een beschrijving van mogelijke verbanden 

tussen de maatregel, project of beleid en de waargenomen effecten. Dit beschrijvende gedeelde kan 

plaatsvinden aan de hand van een casestudie maar zal verder moeten gecombineerd worden met 

andere methoden zoals interviews, observaties, statistische analyses en dergelijke meer.  

De context voor gebruik is tevens afhankelijk van de soort casestudie die men wenst toe te passen. 

Hieronder gaan we verder in op de reeds vermelde functies. Afhankelijk van de klemtoon zal de 

casestudie inzetbaar zijn in een andere situatie of context. 

 

Illustratieve casestudies 

Illustratieve casestudies besteden in de eerste plaats de meeste aandacht aan het beschrijven in één 

of meer situaties welke fenomenen zich voordoen en waarom. Deze beschrijving kan de lezer helpen 

in hun interpretatie van de data. In vele gevallen kan men uitgaan van de veronderstelling dat de lezer 

slechts over weinig informatie beschikt betreffende een bepaalde situatie.   

Illustratieve casestudies zijn algemeen erkend als een valide techniek die een bepaalde maatregel, 

project of beleid kwaliteitsvol kan weergeven. Deze casestudies zijn het eenvoudigst in gebruik in een 

vrij homogene context. In zeer complexe situaties met een grote diversiteit is het vaak zeer moeilijk 

een ‘typische’ case te selecteren. In deze situatie is het bekomen van representativiteit enkel mogelijk 

op basis van meerdere casestudies. Bijvoorbeeld indien men het welzijnsbeleid van de gemeenten in 

Vlaams-Brabant wenst te evalueren zal het niet volstaan om één enkele casestudy van één gemeente 

uit te voeren. Dit leidt enkel tot te sterke vereenvoudiging. Één enkele gemeente is nooit representatief 

voor alle gemeenten van de provincie. 

In de realiteit slagen illustratieve casestudies erin de soms vrij complexe context te illustreren en 

toegankelijk te maken. In vele gevallen beschikt slechts een kleine groep mensen over alle informatie; 

illustratieve casestudies proberen hieraan tegemoet te komen. Voorbeelden hiervan zijn, wonen en 

werken in de voorstad. Wat betekent het om dagelijks te leven en te werken in armzalige 

omstandigheden? Het schetsen van deze situatie is een noodzakelijke vereiste opdat de lezer 

bepaalde aspecten van het beleid begrijpt en in de juiste context kan plaatsen.  

 

Verkennende casestudies 
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Verkennende casestudies zijn in de regel vrij kort en worden ingezet in het kader van de voorbereiding 

van de eigenlijke evaluatie. Zeker in het kader van grote onzekerheid omtrent het te evalueren beleid 

ligt hun doel in het definiëren en afbakenen van het evaluatiedesign, de evaluatievragen en -criteria, 

mogelijke databronnen en dergelijke meer. Deze verkennende casestudies dienen op hun beurt als 

inspiratiebron voor de eigenlijke evaluatiestudie.  

Ook in het kader van ex ante evaluaties worden dergelijke verkennende casestudies ingezet. 

Onderzoeken of bepaalde opties mogelijk zijn, wat de beperkingen en de voorwaarden ervan zijn is de 

centrale focus.  

De grote voordelen van deze verkennende casestudies liggen het beperken van de kosten. Zeker in 

het kader van ex ante evaluaties zorgen deze studies voor meer duidelijkheid omtrent de 

verschillende mogelijke beleidsopties en -keuzes.  

Mogelijke beperkingen zijn terug te vinden in het beperkte karakter van de bevindingen, enerzijds als 

verkenning die een algemene evaluatie voorafgaat, anderzijds als onderdeel van een ex ante 

evaluatie waarbij een inschatting van de toekomst gemaakt wordt die steeds onderhevig is aan heel 

wat onzekere factoren en variabelen. 

 

Kritische analyse 

Kritische casestudies onderzoeken vaak één of slechts enkele cases, voor slechts één of twee 

doelstellingen. Beleid kan zich afspelen in een zeer specifieke omgeving zodat geen 

veralgemeenbaarheid mogelijk is. De uitgevoerde casestudie heeft dan tot doel deze case in kaart te 

brengen en te analyseren zonder aspiraties voor veralgemeenbaarheid. Een case over het 

nachtvluchtendossier en de betrokkenheid van de verschillende regeringen is hier een duidelijk 

voorbeeld van. De Belgische overheidsstructuur kent geen gelijke in de rest van de wereld, waarbij 

drie of vier verschillende overheidsniveaus bevoegdheden hebben in kader van de nationale 

luchthaven. Een kritische casestudie kan deze case onderzoeken en de verschillende aspecten 

analyseren. Ook in het kader van oorzaak en gevolg vraagstellingen kan deze techniek toegepast 

worden.  

Twee mogelijke tekortkomingen kunnen we identificeren. Een eerste gevaar schuilt in het 

veralgemenen van bevindingen. De caseselectie dient werkelijk representatief te zijn wil men de 

conclusies veralgemenen. Een te beperkte specificiteit in de vraag waarbij gevraagd wordt niet alleen 

de specifieke case maar ook een aantal onderliggende factoren te analyseren is een tweede gevaar. 

Een voorbeeld ter verduidelijking, om terug te komen op de luchthaven van Zaventem, de 

evaluatievraag kan zijn waarom het beleid faalt in het bewerkstellingen van een oplossing. De 

onderliggende vraag kan echter zijn of ook in het buitenland zich dergelijke scenario’s voordoen. De 
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consequentie hiervan is dat onderzoekers ook andere buitenlandse cases zullen moeten onderzoeken 

indien men wenst te komen tot veralgemeenbare besluiten of aanbevelingen. Dit heeft tot gevolg dat 

de kritieke casestudie niet meer de aangewezen methode is voor het onderzoeken van deze 

vraagstelling. 

 

Implementatie 

Casestudies betreffende de implementatie van beleid behandelen twee centrale elementen. Het 

eerste heeft betrekking op de eigenlijke uitvoering van het beleid, is het uitgevoerd zoals voorzien? 

Een casestudie zal proberen het implementatieproces te verduidelijken door aan te geven wie erbij 

betrokken was, op welke manier, wanneer en welke beslissingen gemaakt werden. Het tweede 

element dat onderwerp kan uitmaken van deze casestudies zijn problemen in de 

beleidsimplementatie. Een casestudie zal over een langere tijdsperiode, zeer nauwgezet nagaan 

welke onverwachte problemen zich hebben voorgedaan, het begrijpbaar maken waarom de 

implementatie verlopen is zoals waargenomen. Vaak speelt het tijdsaspect hierbij een belangrijke rol, 

de implementatie van beleid vraagt in de meeste gevallen heel wat tijd alvorens alles verloopt zoals 

gepland. Casestudies dienen hiermee dan ook rekening te houden.  

Ook dit soort casestudies wordt geconfronteerd met een aantal tekortkomingen. Afhankelijk van de 

duur en de grootte van de studie kan de kostprijs hoog oplopen. Ook de kwaliteit van de studie kan te 

kampen hebben met problemen, zoals volledige data, de competenties van de onderzoekers of 

onduidelijke beleidsdoelstellingen. Zeker indien de studie meerdere cases bevat dient heel wat 

aandacht besteed te worden aan het kwaliteitsaspect. 

 

Effecten 

Ook in het kader van de evaluatie van mogelijke beleidseffecten kan een evaluatieteam beroep dan 

op casestudies. Casestudies in dit kader kunnen voor, tijdens of na de beleidsimplementatie 

uitgevoerd worden, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. Dergelijke casestudies kunnen 

bijdragen aan het bepalen van mogelijke impacts en het achterhalen van mogelijke verklaringen voor 

de geobserveerde effecten.  

Belangrijke opmerking hierbij is de vaststelling dat casestudies enkel mogelijk zijn indien het 

onderzochte beleid niet te zeer verschilt over de diverse geselecteerde cases. Wil het evaluatieteam 

toch dergelijk onderzoek uitvoeren zal het naast casestudies ook andere instrumenten dienen in te 

zetten. Toch levert de inzet van casestudies in dergelijke situaties een belangrijke meerwaarde daar 

het toelaat kwalitatieve en kwantitatieve data te verwerken.  
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Tevens belangrijk te vermelden zijn mogelijke gevaren bij het gebruik van casestudies in deze context: 

te weinig correcte informatie beschikbaar, analyse van de verkeerde cases, evaluatoren met te 

beperkte expertise.  

3.4.4 Toepassing 

Het uitvoeren van een casestudie omvat een drietal stappen: selectie, dataverzameling en –analyse 

en ten slotte rapportering. 

 

1. Selectie van de cases 

Algemeen kan men cases selecteren op basis van drie algemene criteria: geschiktheid, doel en 

waarschijnlijkheid. Elk van deze criteria heeft een bepaalde functie en kan ingezet worden voor het 

beantwoorden van bepaalde vragen. De evaluatievraag bepaalt welk criterium zal toegepast worden. 

De keuze van het geschikte criterium is cruciaal daar een verkeerde keuze een zeer slechte 

casestudie tot gevolg heeft. De selectie enkel maken op basis van het geschiktheid is in vele gevallen 

onvoldoende. Ook de probabiliteitsvragen zijn vaak moeilijk te beantwoorden. Beide vaststellingen 

hebben tot gevolg de caseselectie vaak plaats vindt op basis van de doelstellingen. 

De juiste keuze van het casetype is geen eenvoudige opdracht. De selectie van representatieve cases 

heeft vaak te kampen met vragen betreffende correctheid en juistheid. Zijn de geselecteerde cases 

daadwerkelijk een juiste weerspiegeling van de realiteit, of belichten ze slechts een fragment of een 

uitzondering? Dit verifiëren vereist speciale aandacht vanwege de onderzoekers. 

Naargelang de betrachting kan men opteren voor contrasterende cases, best practices, 

representatieve cases, typische cases enz.  

 

2. Datacollectie en analyse 

Gebruik maken van een veelheid aan bronnen heeft in eerste instantie tot doel heel wat informatie te 

verzamelen over mogelijke trends en het bevestigen of ontkrachten van alternatieve verklaringen. 

Hierbij kan men gebruik maken van verschillende opties, gaande van het consulteren van 

documenten, interviews, surveys tot participatieve observatie (zie techniek …). In tweede instantie 

maakt het gebruik van verschillende bronnen het mogelijk de onderzochte materie in kaart te brengen 

en te presenteren op een correcte en genuanceerde manier.  

De ‘bewijsketting’ bestaat uit de verschillende fasen gelegen tussen de observatie en de conclusies. 

Indien de ‘ketting’ zeer sterk is opgebouwd, kan een tweede evaluator alle verschillende stappen die 
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de eerste evaluator heeft gevolgd overdoen op basis van de originele dataset en op die manier 

nagaan of de eerste tot de juiste conclusies gekomen is met de voorliggende dataset. Deze werkwijze 

vereist het nauw gezet opvolgen en archiveren van alle verzamelde informatie. Het uitwerken van een 

dergelijke ‘ketting’ maakt een kwaliteitscontrole van het evaluatieproces mogelijk.  

 

Casestudies verzamelen heel wat data, belangrijk hierbij is een correcte analyse aan de hand van 

correct toegepaste technieken. Vaak zal een groot deel van de analyse op een kwalitatieve manier 

plaatsvinden. De data-analyse in casestudies kan op basis van twee modellen; het vergelijken van 

trends en patronen enerzijds en op het opbouwen van een verklaring anderzijds. Het vergelijken van 

trends vereist het gebruik van ervaringen, logica en bepaalde theorieën alvorens de casestudie start. 

Na het verzamelen van de data, zal de evaluator de verzamelde informatie vergelijken met de 

verwachtingen. Indien beiden overeenstemmen is de trend of het patroon bevestigd. Indien dit niet het 

geval is, zal de evaluator de verwachtingen moeten aanpassen en via alternatieve wegen de 

verschillen proberen te verklaren.  

Het opbouwen van verklaringen start vanuit de geobserveerde data. Op basis hiervan ontwerpt de 

evaluator een totaalbeeld dat hij vervolgens probeert te verklaren. Verzamelde data zullen ingezet 

worden voor het wegwerken van mogelijke hiaten. De eerste strategie tracht de bevindingen af te 

toetsen aan verwachtingen en hypothesen. De tweede strategie echter maakt gebruik van de data als 

middel om de hypothesen te structuren. In beide gevallen zal de evaluator de hele dataset moeten 

analyseren op zoek naar aanwijzingen en bevindingen die het tegenovergestelde aantonen van de 

hypothesen. De data-analyse zal in de eerste fase plaatsvinden binnen één case, waarna in een 

tweede fase verschillende cases met elkaar kunnen vergeleken worden.  

 

3. Rapportering 

Elke casestudie dient gerapporteerd te worden, klassiek gebeurt dit aan de hand van een caserapport. 

Hierbij ligt de klemtoon op het vertalen van de verzamelde gegevens in duidelijk leesbare informatie. 

Het rapport dient overzichtelijk en volledig te zijn, daar het als basis dient voor de verdere analyse van 

de informatie.  

3.4.5 Sterktes en zwaktes 

Casestudies bieden de mogelijkheid bepaalde situaties van naderbij te bekijken. Op die manier kan de 

evaluator een aantal complexe beleidsprocessen trachten in kaart te brengen en te verduidelijken. 

Casestudies, in het kader van beleidsleren en beleidsverbetering betekenen hier een grote 

meerwaarde.  
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Ook in situaties waar het verzamelen van kwantitatieve informatie praktisch onmogelijk blijkt kan het 

uitvoeren van casestudies enig soelaas brengen. Casestudies zullen op een alternatieve wijze de pijn- 

en verbeteringspunten het in kaart brengen.  

Ook met beperkte financiële middelen kunnen, weliswaar meer beperkte, casestudies worden 

uitgevoerd. 

Een laatste sterkte heeft betrekking op de technische vereisten en kwaliteiten van de onderzoeker. 

Het uitvoeren van casestudies vereist geen statistische of economische voorkennis.  

 

Onpartijdigheid is een vaak terugkerend probleem in het kader van meer kwalitatieve methoden, ook 

casestudies ontsnappen hier niet aan. Zoals ook geldt voor andere methoden hangt de kwaliteit van 

de studie in belangrijke mate af van de kwaliteit van de onderzoeker. Twee belangrijke elementen hier 

zijn enerzijds mogelijke externe factoren en anderzijds de onderzoeker zelf. Belangengroepen en 

opdrachtgevers kunnen pogingen ondernemen om de inhoud, analyse en bevindingen van een 

casestudie te beïnvloeden. Daarnaast dient de onderzoeker er tevens voor te zorgen zelf zo weinig 

mogelijk het onderzoek te beïnvloeden.  

Klassiek beschrijft de literatuur drie strategieën die tot doel hebben de correctheid en adequaatheid 

van casestudies te vrijwaren. Deze drie zijn: (1) caserapporten bezorgen aan de betrokkenen en 

eventueel hun bevindingen mee opnemen, (2) gebruik maken van verschillende methoden en 

technieken voor het verzamelen van de noodzakelijke data, (3) een kwaliteitsinstrument inbouwen. 

Door gebruik te maken van deze drie werkwijzen kan het evaluatieteam de kwaliteit van de 

bevindingen beter staven. 

Het tweede klassieke probleem in het kader van casestudies is de veralgemeenbaarheid. Cases 

bieden de mogelijkheid, bepaalde resultaten te extrapoleren, maar ze kunnen niet als algemeen 

geldend beschouwd worden. Wil het evaluatieteam echter enerzijds diepte-informatie en anderzijds 

toch kunnen veralgemenen, zal het gebruik moeten maken van andere, meer kwantitatieve 

technieken. Door beide te combineren zal het evaluatieteam toch een aantal algemene uitspraken 

kunnen doen.  

3.4.6 Leeswijzer 

Gibaldi J. and  Achtert W.S., (eds ) (2004). MLA Handbook for Writers of Research Papers,  New 

York: Modern Languages Association. 

Klockars, C (1974). The Professional Fence. Tavistock  

                           Spoor Beleid en Monitoring  86



3. Technieken voor dataverzameling 

Knudson B., and Coyle A. (2002). “The experience of hearing voices: An interpretive  

phenomenology analysis” in: Existential Analysis, 13:117-134.  

Lincoln Y.S., & Guba E.G. (1985). Naturalistic Inquiry, Sage.  

Merriam S. (1997). Qualitative Research & Case Study, Jossey Bass Willey  

Roger G. (Ed.) (2000). Case Study Method: Key Issues, Key Texts  Sage  

Russell H.B. (2000).  Social Research Methods (Qualitative & Quantitative Approaches), Sage. 

Snow D.A. and Anderson, L. (1987). “Identity work among homeless: The verbal construction and 

avowal of personal identities” in: American Journal of Sociology, 92: 1336-1371.  

Snow D.A. and Anderson L. (1991). “Researching the homeless: The characteristic features and 

virtues of the case-study” in J.R. Feagin, A.M. Orum, and G.Sjoberg (Eds.), A Case for the Case 

Study.  

Yin R.K. (1984). Case Study Research: Design & Methods, Sage. 

 

3.5 Survey / schriftelijke vragenlijst 

3.5.1 Omschrijving 

Een schriftelijke vragenlijst is een reeks van open en/of gesloten vragen die wordt afgenomen van 

respondenten in een gestandaardiseerde volgorde en formulering. Open vragen laten toe dat de 

respondent in eigen bewoordingen antwoordt. Gesloten vragen hebben vooraf bepaalde 

antwoordmogelijkheden waaruit de respondent kan kiezen bij het beantwoorden ervan.  

Schriftelijke vragenlijsten worden op afstand afgenomen, dit wil zeggen dat er in principe geen 

rechtstreekse interactie is tussen een onderzoek en een respondent tijdens het beantwoorden van de 

vragen door de respondent. Schriftelijke vragenlijsten kunnen op papier ingevuld worden, maar ook 

via een webgebaseerde toepassing.  

3.5.2 Functie 

Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst kan men informatie verzamelen over kennis, gewoonten, 

opinies en gedrag van respondenten. Politieke voorkeuren, preferenties van klanten, om het aantal 

werknemers na te gaan, enzovoort. De schriftelijke vragenlijst is een instrument om veel respondenten 

tegelijk te bevragen.  
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3.5.3 Context voor gebruik 

De gebruikscontext van een schriftelijke vragenlijst hangt samen met de voor- en nadelen van deze 

techniek ten overstaan van andere technieken voor dataverzameling. Gemeenschappelijk met het 

interview is het gegeven dat de schriftelijke vragenlijst toelaat om gegevens te verzamelen over 

elementen die we niet direct kunnen observeren.  

Een belangrijk element dat speelt bij het gebruik van de schriftelijke vragenlijst is de omvang van de 

dataset die men beoogt. Wanneer men een grote dataset wil is de schriftelijke vragenlijst een 

aangewezen techniek. Dit zal het geval zijn wanneer men representatieve gegevens wil die men 

statistisch kan veralgemenen naar de totale populatie.  

Een tweede belangrijk element is het type vragen dat men opneemt: gesloten en/of open vragen. 

Open vragen in een schriftelijke vragenlijst bieden dezelfde voordelen als bij een interview: men kan 

zich verplaatsen in het perspectief van de respondent die in eigen termen kan antwoorden. Bij 

kwalitatieve interviews heeft men echter de mogelijkheid om meteen in te spelen op onvoorziene of 

onverwachte antwoorden; dit is het niet geval bij een schriftelijke vragenlijst. Gesloten vragen werken 

met gestandaardiseerde antwoordcategorieën. Deze lenen zich het best tot statistische verwerking. 

3.5.4 Toepassing 

Een vragenlijst kan verschillende types van vragen bevatten. Een eerste al genoemd onderscheid is 

dat tussen open en gesloten vragen. Beide types hebben voor- en nadelen. Algemeen beschouwt 

men gesloten vragen efficiënter en betrouwbaarder om informatie van groepen of personen te 

verkrijgen. De voordelen van de open vragen kwamen al aan bod bij de bespreking van de 

interviewtechniek: ze zijn zinvol om zich te verplaatsen in het perspectief van de respondent en ze 

laten onverwachte antwoorden of antwoordcategorieën toe. Daartegenover staat dat antwoorden op 

open vragen vaak moeilijk te vergelijken zijn tussen respondenten en vaak moeilijk interpreteerbaar 

zijn. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk 

Vraag: “Hoe vaak droeg u de gordel bij verplaatsingen met de wagen tijdens de voorbije 
maand?” 

Antwoord 1: “Niet vaak.” 

Antwoord 2: “Ongeveer 10% van de tijd.” 

Antwoord 3: “Veel minder vaak dan de maand ervoor.”  

De antwoorden op open vragen moeten gegroepeerd en geïnterpreteerd worden. Betekent “ongeveer 

10% van de tijd“ hetzelfde als “niet vaak”? Hoe verhoudt antwoord 3 zich tot de twee andere? Open 

vragen worden voornamelijk gebruikt wanneer men informatie over individuen wil verzamelen, eerder 

dan over groepen van personen.  
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Gesloten vragen verschaffen de respondent voorgeselecteerde antwoordmogelijkheden waaruit men 

kan kiezen. Dergelijke vragen zijn moeilijker op te stellen omdat men alle mogelijke antwoorden of 

keuzemogelijkheden vooraf moet kennen. Gesloten vragen leveren gestandaardiseerde informatie op 

die men statistisch kan analyseren. Gesloten vragen kan men makkelijker verwerken. Onderstaand 

voorbeeld maakt dit duidelijk.  

 Vraag: “Hoe vaak droeg u de gordel bij verplaatsingen met de wagen tijdens de voorbije 
maand?”  

[Omcirkel het gepaste nummer] 

Altijd 1 
Heel vaak 2 
Tamelijk 
vaak 

3 

Soms 4 
Bijna nooit 5 
Nooit 6 

Wanneer zijn open dan wel gesloten vragen het meest aangewezen in een vragenlijst? De 

onderstaande checklist kan helpen bij het maken van deze keuze.  

 Indien ja, gebruik open vragen Indien ja, gebruik gesloten vragen 
Opzet De bewoordingen van de 

respondenten zijn essentieel.  
Men wil data die gerangschikt 
kunnen worden, en men heeft een 
duidelijk idee over hoe de rangorde 
kan opgesteld worden. 

Kenmerken van respondenten Respondenten kunnen en/of willen 
in eigen bewoordingen antwoorden. 

Men wil dat respondenten 
antwoorden aan de hand van een 
vooraf bepaalde set van 
keuzemogelijkheden. 

Vraagstelling Men opteert voor de open vragen 
omdat de keuzemogelijkheden niet 
gekend zijn. 

Men opteert ervoor dat 
respondenten kiezen uit gekende 
keuzemogelijkheden. 

Analyse van de data Men heeft de vaardigheden om de 
antwoorden van de respondenten 
te analyseren ook al verschillen 
deze sterk.  
Men kan overweg met antwoorden 
die niet frequent voorkomen. 

Men opteert om de aantallen per 
keuzemogelijkheid te tellen. 

Rapportering van de resultaten Rapportering van individuele of 
gegroepeerde woordelijke respons. 

Rapportering van statistische data 

Tabel 7: Checklist voor de keuze tussen open en gesloten vragen 

Een tweede onderscheid is inhoudelijk van aard. Men deelt hierbij op tussen vragen over ervaring en 

gedrag, vragen over opinies en waarden, vragen over gevoelens, kennisvragen en vragen over de 

achtergrond of demografische vragen. 

De bovenstaande categorieën zijn onder te brengen in twee groepen: enerzijds vragen over feiten, 

gebeurtenissen en gedragingen, en anderzijds opinie- en houdingsvragen. Het beantwoorden van 

deze twee soorten vragen vergt een verschillende activiteit van de respondent.  
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Bij de eerste categorie bestaat er een waar antwoord dat in principe via andere bronnen kan 

gecontroleerd worden. Voor de respondent komt het er vooral op aan om de informatie in het 

geheugen op te zoeken en deze zo nauwkeurig mogelijk mede te delen. Bij de tweede categorie 

speelt veeleer een waarderende betrokkenheid een rol. Dit soort vragen is doorgaans heel gevoelig 

voor de wijze waarop ze geformuleerd zijn, onder meer door de grotere abstractheid. Strikt genomen 

is er hier ook geen waar antwoord dat via externe bronnen gecontroleerd kan worden. Het is zelfs 

mogelijk dat een opinie geheel onbestaande is terwijl toch een antwoord wordt gegeven.  

 

Bij vragen over feiten, gebeurtenissen en gedragingen is onnauwkeurigheid in de dataverzameling 

voornamelijk te wijten aan een falend geheugen van de respondent of sociale (on)wenselijkheid. 

Ingeval van een interview kan een degelijk getrainde interviewer kwalitatief betere informatie 

bekomen. Bij schriftelijke vragenlijsten dient men extra aandacht te besteden aan de 

vraagformulering. 

Attitudes zijn op te vatten als algemene oriëntaties. Opinies daarentegen zijn de verbale expressies 

van bepaalde aspecten van een attitude. Ze hebben steeds een normatieve inslag. Met opinievragen 

kan men met andere woorden attitudes meten. Opinievragen zijn gevoeliger voor de wijze waarop ze 

verwoord zijn dan vragen over feiten en gebeurtenissen. De formulering en de context van de 

opinievragen kunnen aanzienlijke effecten hebben op de antwoorden. Zo houden respondenten zich 

doorgaans aan de aangeboden keuzemogelijkheden. Van belang is dan ook expliciet te voorzien in de 

‘geen mening’ antwoordmogelijkheid. Wanneer deze afwezig is zullen heel wat respondenten één van 

de aangeboden antwoorden opgeven, hoewel ze de facto geen mening hebben. De vraagstelling kan 

ook respondenten in een bepaalde richting sturen, door eenzijdige informatie in de inleiding, door 

bepaalde argumenten te verwerken in de formulering, of door een onevenwichtigheid in de 

aangeboden antwoordmogelijkheden. De context van de vraag kan ook een rol spelen, in het 

bijzonder de voorafgaande vragen. Het antwoord op een vraag kan in contrast of in overeenstemming 

met een eerder gegeven antwoord zijn. Een specifieke vraag die een algemene vraag vooraf gaat kan 

andere resultaten voor de algemene vraag opleveren dan wanneer de specifieke vraag niet vooraf 

ging. Een vierde probleem kan zich stellen ingeval men een numerieke antwoordschaal aanreikt. 

Ongeacht de grenswaarden van de schaal kan deze sommige respondenten doen besluiten dat de 

schaal de ware verdeling van de populatie weergeeft en wat ‘typisch’ of ‘normaal’ is. Dit kan hun eigen 

antwoord beïnvloeden.  

 

Bij vragen over demografische en achtergrondkenmerken is het met het oog op vergelijkbaarheid 

aangewezen om deze vragen zoveel mogelijk te standaardiseren, dit wil zeggen nog meer dan bij 
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andere vragen gebruik te maken van de gangbare formulering. Dergelijke vragen plaatst men best 

achteraan de vragenlijst.  

 

Vragen over kennis zijn enkel zinvol wanneer de vragenlijst wordt afgenomen tijdens een interview. Bij 

een schriftelijke enquête kunnen de respondenten immers de antwoorden opzoeken. Bij het stellen 

van kennisvragen kan men rechtstreeks interesse hebben in het kennisniveau van de respondent. Het 

is echter ook mogelijk dat deze vragen worden gesteld om aspecten van de houding tegenover het 

onderwerp te kennen, bijvoorbeeld de attitudesterkte. Kennisvragen kunnen attitude- en opinievragen 

vooraf gaan om de respondenten af te zonderen die onvoldoende kennis over het onderwerp hebben. 

Het is minder zinvol om bij deze personen de houding te meten.  

Voor de bovenstaande types van vragen gelden telkens specifieke aanbevelingen en richtlijnen in 

verband met formulering en volgorde. Hiervoor verwijzen we de lezer door naar verdere literatuur. 

Ten slotte wijzen we hier op het belang van een goede voorbereiding van een schriftelijke vragenlijst 

en het vooraf uittesten daarvan. Daarbij kan men het onderscheid maken tussen het testen van 

specifieke vragen en het uitproberen van de vragenlijst als geheel.  

Elke vraag dient door diverse respondenten goed begrepen te worden. Daarbij moet men controleren 

of de beoogde betekenis voldoende overkomt bij de (proef)respondenten. Een verkeerd begrepen 

vraag kan wel tot een antwoord leiden maar mogelijk meet men dan niet wat men wenst te meten. 

Een ander aandachtspunt betreft de moeilijkheid van de vragen: zijn ze niet te ingewikkeld opgesteld 

waardoor geen geldig antwoord mogelijk is?  

Bij het uittesten van de gehele vragenlijst moet het natuurlijke verloop van alle onderdelen bekijken. 

Overgangen tussen verschillende delen mogen niet te bruusk of kunstmatig zijn. Verder dient men ook 

het verwijzingssysteem doorheen de vragenlijst te controleren. Afhankelijk van het antwoord op een 

bepaalde vraag (bv. ‘niet van toepassing’), kunnen andere vragen overgeslagen worden en wordt de 

respondent verwezen naar een volgende vraag verderop in de vragenlijst. Deze verwijzingen moeten 

uiteraard foutloos zijn en mogen ook niet overhoop gehaald worden door onvoorziene antwoorden 

(ingeval van open vragen). Ook de tijdsduur die respondenten nodig hebben om de vragenlijst te 

doorlopen is een belangrijk aandachtspunt. Bij een te lange vragenlijst zullen respondenten vooraf of 

tijdens het invullen ervan afhaken, of - in feite nog erger- lukraak antwoorden aanduiden zonder echt 

de vragen nog aandachtig te lezen. Dat laatste resulteert in onbetrouwbare data.  

3.5.5 Sterktes en zwaktes 

De voordelen van de schriftelijke vragenlijst zijn in de eerste plaats de lagere kostprijs en de 

tijdsbesparing. Het is ook gebruiksvriendelijk: de respondent kan zelf een moment kiezen om de 
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vragen te beantwoorden. Dergelijke vragenlijst geeft ook de indruk van anonimiteit: bij interviews kan 

de aanwezigheid van een interviewer een rem zijn. Bij schriftelijke enquêtes krijgt elke respondent 

exact dezelfde stimuli. De standaardisering is met andere woorden het sterkst. Bijkomend voordeel 

ten aanzien van interviews is dat er geen interviewereffecten kunnen optreden. De respondent kan 

voor het beantwoorden van vragen bronnen raadplegen. Dit is een nadeel wanneer men kennisvragen 

wil stellen, maar een voordeel wanneer bijvoorbeeld vragen stelt over de inhoud van documenten die 

in de organisatie van de respondent gebruikt worden. Een schriftelijke vragenlijst heeft ook het 

voordeel van grote bereikbaarheid van de respondenten.  

De nadelen van de schriftelijke enquête zijn grotendeels de voordelen van het interview. Er is minder 

soepelheid, men kan niet doorvragen, of extra uitleg bij een vraag verschaffen. Een schriftelijke 

vragenlijst heeft een lagere respons dan de interviewtechniek. Niet-verbaal gedrag of spontane 

uitingen kunnen niet worden geobserveerd bij een schriftelijke enquête op afstand. Men heeft ook 

minder controle op de setting: is het weldegelijk de respondent die de vragen beantwoordt of gebeurt 

dit door familie, vrienden, collega’s? Men heeft minder vat op de volgorde van vragen dan bij het 

interview; de respondent kan de hele vragenlijst vooraf doorlopen.  

Een webgebaseerde toepassing van de schriftelijke vragenlijst heeft een aantal specifieke voordelen 

en kan ook tegemoet komen aan enkele genoemde nadelen. De kostprijs ligt nog lager dan bij een 

postenquête. De codering zal minder fouten opleveren en de gegevens zijn sneller verwerkbaar 

wanneer ze rechtstreeks in een databank worden opgeslagen. Toelichtingen bij begrippen, extra uitleg 

bij vragen kunnen makkelijk verwerkt worden in de vragenlijst en opgeroepen worden door de 

respondent wanneer deze dat wenst. Ook de tijdsduur, datum enz. kunnen worden geregistreerd. 

Voorwaarde is uiteraard de toegang van de respondenten tot het internet en e-mail.  

3.5.6 Leeswijzer 

Billiet J. (1996). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek : ontwerp en dataverzameling. 

Leuven: Acco. 

Billiet J. en Waege H. (2003). Een samenleving onderzocht: methoden van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, Antwerpen: De Boeck. 

Fink A. (2003). How to ask survey question. Thousand Oaks, CA: Sage 

Fink A. (2003). The survey handbook. Thousand Oaks, CA: Sage 

                           Spoor Beleid en Monitoring  92



3. Technieken voor dataverzameling 

3.6 Etnografische en participerende observatie 

3.6.1 Omschrijving 

Etnografie, is de methode bij uitstek in antropologisch onderzoek. Het centrale element in deze 

techniek is de ‘cultuur’. Het woord etnografie is afkomstig van het Griekse woord ‘ethnos’ wat staat 

voor een groep mensen. Etnografie is de kunst en wetenschap van het beschrijven van een cultuur of 

een groep mensen. Cultuur dient hier gezien te worden als de verzameling van gedragingen en 

overtuigingen die samen het raamwerk vormen op basis waarvan personen bepalen wat plaatsvindt, 

beslissingen nemen over wat kan, bepalen welke acties men dient te ondernemen.  

De vergelijking tussen een journalist en een etnograaf gaat gedeeltelijk op in die zin dat beiden op 

zoek gaan naar de verklaring van bepaalde fenomenen en gebeurtenissen. Toch schuilt hierin ook 

een belangrijk verschil; journalisten gaan in het merendeel van de situaties op zoek naar ongewone, 

bijzondere gebeurtenissen zoals ongevallen, moord, staatgrepen en dergelijke meer. Etnografen 

echter beschrijven en analyseren de routine, het gewone dagelijkse leven. Centraal staan hier de 

meer voorspelbare patronen in menselijke gedragingen. 

 

Etnografisch onderzoek duiden we aan de hand van vijf belangrijke kenmerken. 

Het eerste kenmerk heeft betrekking op de gehanteerde methode, de participatieve observatie. 

Participatieve observatie staat voor intensief veldwerk waarbij de onderzoeker deel uitmaakt van het 

onderzoeksveld. De onderzoeker zal bepaalde fenomenen proberen te verklaren door de situatie te 

onderzoeken van ‘binnen uit’. Een voorbeeld hiervan is dat de onderzoeker actief zal deelnemen aan 

bijvoorbeeld een sollicitatietraining voor werklozen.  

Etnografisch onderzoek is in tweede instantie ook gekenmerkt door een holistische benadering. De 

onderzoeker zal enerzijds verschillende observaties proberen samen te brengen met de bedoeling 

één cultuur te construeren. Het centrale uitgangspunt is dat individuele acties enkel kunnen begrepen 

worden in de context van het geheel. Anderzijds is de scope van de onderzoeker zeer ruim, waarbij 

een hele resem data meegenomen worden. 

Het derde kenmerk van etnografisch onderzoek is de contextgevoeligheid. Onderzoekers houden in 

belangrijke mate rekening met de specifieke karakteristieken van bepaalde situaties. Vaak zal deze 

aandacht, omwille van praktische overwegingen, beperkt blijven tot die ene unieke situatie waarin het 

beleid zich afspeelt. Toch blijft de aandacht voor de brede context één van de centrale uitgangspunten 

van deze methode. 
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Aandacht voor de beschrijving van de sociaal-culturele context is het vierde kenmerk van deze 

techniek. Deze aandacht hangt zeer nauw samen met de persoonlijke betrokkenheid van de 

onderzoeker in het onderzoeksveld.  

 

De techniek is ongeveer een eeuw geleden ontwikkeld. Sinds het begin van de jaren tachtig kan men 

deze techniek ook terugvinden in beleidsevaluatie. Auteurs zoals David Fetterman hebben deze 

techniek geïntroduceerd. Deze auteurs gaan uit van de vaststelling dat beleid net zoals organisaties 

een bepaalde cultuur ontwikkelen. Deze cultuur beïnvloedt de beleidsprocessen en -effecten. 

Wijzingen in het beleid aanbrengen kan alleen indien ook de cultuur veranderd. Etnografische 

methoden zullen dit proces faciliteren en ondersteunen.  

3.6.2 Functie 

De etnografische methode wordt in hoofdzaak ingezet tijdens ex post evaluaties in situaties waar het 

verzamelen van detailinformatie in een beperkt aantal situaties noodzakelijk is. Het gebruik van deze 

techniek resulteert in een gedetailleerd inzicht in de outputs en effecten van de onderzochte 

maatregel, project of beleid. Tevens brengt de techniek de inzichten en verwachtingen van de 

belangrijkste stakeholders in kaart. 

Etnografie is een algemeen instrument dat net zoals andere technieken gegevens verzamelt, 

analyseert en vergelijkt. Deze elementen deelt etnografie met de case studie methode. Omwille 

hiervan is etnografie in de eerste plaats zeer geschikt voor het analyseren van mogelijke 

beleidseffecten met een ongewoon of zeer innovatief karakter. Daarnaast is het mogelijk aan de hand 

van deze techniek factoren te identificeren die aan de basis liggen van het succes of falen van een 

bepaalde maatregel, project of beleid. 

Vaak zal de techniek ingezet worden in combinatie met andere methoden en technieken. Wil men 

bijvoorbeeld de impact van een aantal beleidsbeslissingen ter verbetering van de economische 

situatie van minderheden evalueren, dan zal men een beroep dienen te doen op een quasi-

experimentele benadering. In deze combinatie heeft etnografie een belangrijke rol te vervullen in 

beantwoorden van de waarom?-vragen.   

3.6.3 Context voor gebruik 

De techniek is zeer bruikbaar in situaties waar weinig kennis bestaat over wat men wenst te 

onderzoeken of indien het evaluatieteam kan verwachten dat zich grote verschillen voordoen 

naargelang de onderzoeker zich ‘intern’ of ‘extern’ bevindt. Etnografische observatie is de enige 
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mogelijke techniek in situaties waar geen andere onderzoeksmethoden, zoals interviews, surveys en 

dergelijke mogelijk zijn. 

De techniek is mede daarom, in tegenstelling tot interviews of focusgroepen, zeer bruikbaar voor de 

observatie van spontaan menselijk gedrag. Ook in situaties waarin het onderzoeksdomein zeer 

moeilijk toegankelijk is kan deze techniek een unieke bijdrage leveren. Een voorbeeld hiervan is de 

implementatie van het verkoopverbod van sigaretten aan minzestienjarigen. Wanneer de evaluator 

gevraagd wordt een beleid te evalueren waarvan de inhoud niet goed gekend is, of in situaties waar 

een groot verschil bestaat tussen de ideeën van bepaalde stakeholders over de realiteit, kan de 

techniek ook toegepast worden. 

3.6.4 Toepassing 

Het toepassen van de techniek omvat vier stappen.  

 

1. Keuze en selectie van de onderzoeksdoelgroep en locatie 

Analyseren in welke situaties deze techniek zal toegepast worden, vindt best plaats alvorens het 

eigenlijke evaluatieproces van start gaat. Opdrachtgevers en evaluatieteam onderhandelen over de 

beste cases afhankelijk van het beschikbare budget, de beschikbare tijdsperiode en de competenties 

van de onderzoekers.  

 

2. Observaties / Interviews 

De onderzoeker start zijn of haar activiteiten door actief deel te nemen aan de activiteiten. Hierbij 

neemt hij of zij nota van de belangrijkste bevindingen zonder het groepsproces te storen. Het nota 

nemen kan op verschillende manieren, gaande van de klassieke schriftelijke wijze tot het opnemen 

van het gebeuren aan de hand van audiovisuele technieken.  

De observatie dient te worden afgerond met een analyse van de relaties tussen de deelnemers. 

Daarenboven is het van groot belang dat de onderzoekers voldoende gegevens verzamelen zodat 

een volledig inzicht in de situatie mogelijk wordt. 

 

3. Rangschikken 
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Onderzoekers verzamelen heel wat gegevens (stap 2) op een vrij fragmentarische wijze. In deze 

derde stap is het belangrijk deze gegevens op basis van een aantal parameters te rangschikken. Dit 

proces belicht beleidsaspecten die anders slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet meegenomen 

worden in verbeterings- of beslissingsprocessen. 

  

4. Analyse van de rangschikking in samenspraak met de stakeholders 

De informatie wordt volledig anoniem gemaakt. Vervolgens worden de commentaren en reacties van 

de vertegenwoordigers van de geobserveerde personen gevraagd. Op die manier verzekert het 

evaluatieteam de validiteit van de gegevens aan de hand van de reacties van de ‘gemeenschap’. De 

observaties en de reacties dienen overeen te stemmen met wat de onderzoeker geobserveerd heeft.  

3.6.5 Sterktes en zwaktes 

De techniek probeert de mogelijk verschillende interpretaties omtrent het beleid tussen de 

beleidsmakers en de ontvangers te verkleinen. De techniek schenkt zeer veel aandacht aan de 

manier waarop het beleid in de werkelijkheid door de beleidsontvangers wordt gepercipieerd. 
Observatie kan plaatsvinden in omstandigheden waar de toepassing van andere technieken 

onmogelijk blijkt.  

De volgende elementen, de nadelen mogen zeker niet uit het oog worden verloren: 

Daar slechts enkele situaties in de diepte worden bekeken, wordt veralgemenen zeer moeilijk. De 

kwaliteit van het onderzoek hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit en de competenties van de 

onderzoeker. Hier schuilt enig gevaar daar competente onderzoekers die voldoende vertrouwd zijn 

met deze materie en de techniek schaars zijn. Een ander nadeel heeft betrekking op de wijze van 

optreden van de onderzoeker in de onderzoekspopulatie en het groepsgebeuren. De onderzoeker 

heeft de opdracht aan het groepsgebeuren deel te nemen, het te observeren, maar mag geen invloed 

uitoefenen op de participanten. Dit is een zeer moeilijke opdracht. In etnografisch onderzoek bestaat 

steeds het gevaar van de subjectiviteit. De mate van objectiviteit hangt immers in belangrijke mate af 

van de onderzoeker en zijn of haar competenties.  

3.6.6 Leeswijzer 

Coulon A. (1987). L’etnométhodolgie, Paris: PUF, Que sais-je.  

Fetterman, D.M. (1998). Ethnography: Step by Step, Thousand Oaks, CA: Sage. 
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Hilbert R.A. and Collins R. (1992). The classical roots of ethnomethodology: Durkheim, Weber and 

Garfinkel, Chapel Hill (N.C.): University of North Carolina press. 
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4. Technieken voor analyse 

4.1 GIS 

4.1.1 Omschrijving 

Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een computertoepassing dat helpt bij het beheren, 

analyseren, actualiseren, bewerken, combineren en exploiteren van gegevens met een ruimtelijke 

dimensie. Een GIS combineert gegevens over de locatie van een ruimtelijk object met de kenmerken 

van datzelfde object. Zo kan men bijvoorbeeld de ligging van een waterweg aan de hand van x- en y-

coöridinaten op een kaart vastleggen. Hieraan kan men dan informatie over kenmerken van de rivier 

koppelen (geocoderen): vervuilingsgraad, stroomdebiet, enzovoort. Door informatie over verschillende 

ruimteobjecten en hun kenmerken te combineren in een referentie- of coördinatenstelsel kan men 

relaties tussen de objecten en hun kenmerken visualiseren of in kaart brengen. Dit gebeurt door 

kaartlagen over elkaar te leggen. Elke laag heeft betrekking op een ander ruimtelijk object en/of 

kenmerk van hetzelfde ruimtelijk object. Ruimtelijke objecten die in een GIS worden vastgelegd zijn 

ofwel reële objecten (wegen, woningen, leidingen,…) ofwel virtuele objecten (bestuurlijke 

gebiedsindeling, bestemming,…). Een GIS baseert zich enerzijds op geografische gegevensbronnen 

(bijvoorbeeld digitale kaartbestanden, luchtfoto’s, satellietopnames, postcodebestand) en anderzijds 

op locatiegebonden data (bijvoorbeeld inventarisatie flora en en fauna per kilometervak, 

adressenbestanden en bevolkingsgegevens gekoppeld aan postcodes, statistische gegevens van het 

NIS).  

4.1.2 Functie 

Een GIS maakt het beheer van ruimtelijke gegevens mogelijk. Het creëert mogelijkheden om 

gegevens met een geografisch aspect in te voeren, op te slaan, op te vragen en aan te passen. Een 

GIS kan gegevens uit verschillende bronnen bijeen brengen en vereenvoudigt de analyse en 

bevraging van grote en complexe databanken; zo ontstaat nieuwe informatie. Bovendien maakt een 

GIS deze informatie zichtbaar voor de gebruiker: gegevens worden vertaald naar digitale kaarten die 

interactief bevraagd kunnen worden.  

4.1.3 Context voor gebruik 

GIS-toepassingen zijn legio. Routeplanners en weerkaarten zijn dagdagelijkse voorbeelden voor de 

burger. In de context van overheidsbeleid wordt GIS veel gebruikt ter ondersteuning van planning, 

regulering en handhaving en dat in tal van beleidssectoren. Onderstaande tabel bevat een reeks 

concrete voorbeelden.  
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Ruimtelijke ordening Bestemmingszones 
Ligging riolering 

Verkeer en mobiliteit Keuze tracé doorgangsweg 
Planning fietsroutenetwerk 
Lokalisering zwarte punten - verkeersslachtoffers 

Milieu Monitoring van waterkwaliteit rivieren 
Stroombekkens 
Luchtvervuiling 

Politie Criminaliteitsgegevens 
Economie Economische bedrijvigheid naar categorie 

Tabel 8: Voorbeelden van GIS-toepassingen in beleidssectoren 

Vooruitgang in computertechnologie, en meer bepaald inzake computerondersteunde cartografie,  

hebben geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde informatiesystemen. Het beheer van 

overheidsinterventies kan daardoor gemakkelijker omgaan met een groot aantal onderling afhankelijke 

factoren zodat beter kan worden rekening gehouden met de complexe praktijk. Dankzij GIS kunnen 

deze complexiteiten beschreven en geanalyseerd worden door informatie van thematische, ruimtelijke 

en temporele dimensies te combineren. Evenzeer kunnen trends en patronen ontdekt worden die niet 

meteen duidelijk worden bij de analyse van de afzonderlijke gegevensbronnen. Men kan verschillende 

databronnen samenbrengen in een GIS; dit heeft een grote meerwaarde voor de ondersteuning van 

domeinoverschrijdend en gebiedsgericht beleid en de evaluatie daarvan. 

4.1.4 Toepassing 

Een GIS opbouwen is een aanzienlijke investering, zeker in termen van gegevensinput. Het is daarom 

moeilijk om dergelijke investering te doen in het kader van een beleidsevaluatie met een beperkt 

budget en tijdsperspectief. In het kader van monitoring kan investeren in GIS echter een grote 

meerwaarde opleveren. Bestaande GIS-toepassingen kunnen dan ook een belangrijk instrument zijn 

voor het evalueren van beleid, meerbepaald in de stap van analyse.  

De opbouw en het gebruik van een GIS doorloopt een viertal stappen. Een eerste stap is de 

verzameling van inputgegevens. De bronnen hiervoor kunnen zeer divers en talrijk zijn. Deze stap 

omvat ook de digitalisering van gegevens. In een tweede stap gaat men een geografische databank 

opbouwen en structureren. Het GIS moet zo geprogrammeerd worden dat bepaalde informatie onder 

een bepaalde vorm kan opgeroepen worden in functie van de informatiebehoeften van de gebruikers. 

De derde stap omvat de exploitatie en analyse van de data. Er zijn heel wat technieken nodig om de 

gegevens te transformeren en te gebruiken in het kader van een specifiek probleem. De gebruiker kan 

ofwel het GIS bevragen, ofwel uit het GIS bepaalde deelgegevens die aan bepaalde criteria 

beantwoorden exporteren. Het GIS laat toen om gegevens te combineren waardoor correlaties 

geïdentificeerd kunnen worden. In een vierde stap kunnen de gegevens geëxporteerd en 

gepresenteerd worden. Een GIS bevat verschillende geografische indelingen waardoor gegevens in 

modellen zoals kaarten, grafieken, foto’s, projecties van tijdreeksen enz. kunnen gegoten worden.    
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4.1.5 Sterktes en zwaktes 

Bovenal hebben geografische informatiesystemen een didactische functie: resultaten kunnen op een 

gebruiksvriendelijke manier voorgesteld worden wat het bewustzijn van stakeholders kan verhogen. 

De visualisering en het letterlijk in kaart brengen van gegevens is een sterk middel om een overzicht 

te krijgen en een boodschap over te brengen. De cartografische taal is echter niet universeel: 

coderingen variëren, afhankelijk van de ontwerpers, en moeten toegelicht worden.  

Een nadeel is vaak de kostprijs en benodigde tijd voor de opbouw van een GIS. De invoering heeft 

een impact op alle niveaus van een organisatie. Bovendien vraagt een GIS onderhoud en opvolging.  

Bovendien kan het gebruik van een GIS complex zijn. Incompatibele informatiesystemen waaruit de 

brongegevens moeten komen kunnen soms tijdrovende verwerkingsprocessen met zich meebrengen. 

In de praktijk vergemakkelijkt een GIS de verwerking van een groot aantal gegevens. Informatie kan 

ook gedeeld worden tussen diensten, administraties en gebruikers. Het centraliserende karakter van 

het instrument bevordert de actualisering van gegevens en het aanpassen van de geografische 

informatie op verschillende schalen.  

De constructie van een effectief GIS is gebaseerd op een accurate behoefteanalyse.  

4.1.6 Leeswijzer 

www.gim.be 

www.gis.be  

www.agiv.be/gis/  Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 

 

4.2 Shift-share analyse 

4.2.1 Omschrijving 

Een economische techniek die toelaat economische ontwikkelingen in een bepaalde land, regio, 

provincie of gemeente te vergelijken met internationale of nationale cijfers. De assumptie waarvan 

uitgegaan wordt is de volgende: bij afwezigheid van een bepaald beleid, zal de evolutie in de 

economische variabelen vergelijkbaar zijn met deze van de internationale gemeenschap of een land in 

zijn geheel. Op die manier probeert men een situatie te bewerkstelligen waarbij een vergelijking 

mogelijk is tussen een situatie met en een situatie zonder beleid. Via deze constructie zal het 
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evaluatieteam bepaalde macro-economische impacts en trends op het beleid proberen te identificeren 

en te verklaren.  

4.2.2 Functie 

De shift-share techniek wordt gehanteerd voor het geven van een bepaalde beleidsindicatie. Het 

effect van een beleid wordt bepaald aan de hand van de vergelijking tussen het reële beleid en een 

reconstructie van de situatie zonder beleid indien het bijvoorbeeld regionale, nationale of 

internationale trends heeft gevolgd. Hierbij maakt de techniek gebruik van statistische indicatoren 

zodat geen bevraging van de doelgroep vereist is. 

4.2.3 Context voor gebruik 

Het vertrekpunt van de shift-share analyse zijn niet de verwachte effecten maar de geobserveerde 

trends. Dit maakt dat deze techniek hoofdzakelijk ingezet wordt in het kader van ex post evaluaties. 

De vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie met het beleid en de hypothetische situatie zonder 

beleid. De techniek bekijkt enkel de macro-economische dimensies.  

4.2.4 Toepassing 

Een shift-share analyse start met het bepalen van een basiswaarde voor de verwachte groei of 

verandering. In wat volgt duiden we de techniek aan de hand van een voorbeeld, meer bepaald 

veranderingen in de private tewerkstelling van een gemeente in de periode 1993-2003. De 

basiswaarde in het voorbeeld is de nationale groei in private tewerkstelling. Een tweede element, de 

industriële mix, de veranderende waarde die de unieke setting van deze gemeente weergeeft. Een 

derde element, het competitief aandeel, de af- of toegenomen waarde die de competitiviteit van de 

lokale bedrijven binnen hun eigen industriële sector weergeeft. De som van deze drie componenten 

staat voor de gehele tewerkstellingsverandering in de gemeente gedurende de bovenstaande periode. 
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Figuur 10: Shift-share: veranderingen in lokale tewerkstelling 

De gegevens uit bovenstaande tabel tonen aan dat de tewerkstelling in de gemeente toegenomen is 

met 23 banen, wat neerkomt op een groei van 0.9 % tussen 1993 en 2003. Het gemiddelde 

groeipercentage van de regio bedraagt 14.2 % en het nationale 17.4%. Op het eerste zicht lijkt het vrij 

eenvoudig om de gemeentelijke cijfers te vergelijken aan de hand van benchmarking met de regionale 

en nationale cijfers. Deze aanpak echter laat heel wat vragen over de gemeentelijke prestaties 

onbeantwoord. Vragen zoals, in welke mate draagt de lokale groei bij aan de nationale cijfers? Doen 

lokale bedrijven het beter dan anderen binnen de sector? Aan de hand van een shift-share analyse 

kan het evaluatieteam deze vragen beantwoorden, daar deze techniek verschillende dimensies van 

de lokale tewerkstelling bekijkt en analyseert. 
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Figuur 11: Shift-share analyse: nationale groei, industriële mix en competitief aandeel  
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De gemeente had een nationale groeicomponent die 460 nieuwe jobs voorspelde tussen 1993 en 

2003. De gemeentelijke unieke industriële mix heeft dit aantal gereduceerd met 105 jobs. De 

competitieve component komt op een verlies van 332 arbeidsplaatsen als gevolg van de prestaties 

van de bedrijven in hun eigen industriële sector. Als we de som maken van deze cijfers betekent dit 

dat de totale tewerkstelling gestegen is met 23 arbeidsplaatsen. Hieronder bespreken we kort de drie 

centrale elementen. 

Nationale groeicomponent 

Deze nationale component berekent de gemeentelijke potentiële groei, in de veronderstelling dat de 

gemeentelijke economie op dezelfde wijze is samengesteld als de nationale. De nationale groei wordt 

bekomen door de tewerkstelling in een bepaald basisjaar voor elke industrietak te vermenigvuldigen 

met het gemiddelde nationale groeicijfer voor alle sectoren. Deze waarden worden opgeteld om te 

komen tot de nationale groeicomponent. 

Industriële mix component 

Deze component verklaart hoe goed de gemeentelijke industrie en nijverheid functioneert wat betreft 

het totale tewerkstellingscijfer. Indien de gemeentelijke industrie het beter doet dan de nationale zal 

ook de groei in tewerkstelling groter zijn dan op nationaal vlak. Tevens kan het omgekeerde scenario 

zich voordoen waarbij de gemeente het slechter doet waardoor ook de tewerkstellingsgroei een stuk 

lager ligt. 

Deze component wordt berekend door de tewerkstellingsgraad van een bepaald basisjaar in elke 

lokale industriële sector te vermenigvuldigen met de marginale groei. Deze marginale groei is het 

verschil tussen de nationale groei voor deze sector verminderd met de algemene nationale groei in 

alle sectoren. Een positieve mix betekent dat de gemeente een hoge concentratie van tewerkstelling 

heeft in sectoren die sneller groeien dan de nationale economie in zijn geheel. Een negatieve mix stelt 

dat de tewerkstellingsconcentratie gelegen is in sectoren die trager groeien dan het nationale 

gemiddelde. 

Competitieve component 

De competitieve component beschrijft op welke wijze lokale bedrijven presteren in relatie tot nationale 

gemiddelden voor deze bedrijven binnen dezelfde sector. De berekening vindt plaats door de 

tewerkstelling in een bepaald basisjaar te vermenigvuldigen met het verschil tussen de lokale 

sectorale groei en de nationale groei voor deze sector. Een positieve waarde houdt in dat de lokale 

werkgelegenheid gestegen is in deze sector, ren negatieve waarde reflecteert een daling van de 

werkgelegenheid. 
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4.2.5 Sterktes en zwaktes 

Een eerste sterk element van deze benadering heeft betrekking op het komen tot gekwantificeerde 

conclusies over de waargenomen beleidseffecten. In de tweede plaats blijven de kosten beperkt daar 

de techniek kan toegepast worden op een grote hoeveelheid beschikbaar statistisch materiaal.  

Nadelen zijn in de eerste plaats het te simplistische karakter; de projectie van regionale, nationale of 

internationale trends is vaak te eenvoudig om bepaalde veranderingen en trends te verklaren. Ook 

andere variabelen kunnen een belangrijk invloed hebben en een mogelijke verklaring vormen.  

Een tweede nadeel verwijst naar de vergelijking tussen de situatie met en de situatie zonder beleid. In 

vele gevallen is de kans aanzienlijk dat een mogelijke verklaring niet enkel te wijten is aan het beleid 

dat geëvalueerd wordt. Ook andere maatregelen, projecten of beleid kunnen hier aan de basis liggen.  

Een derde en laatste nadeel is het niet-gestandaardiseerde karakter van deze techniek, wat maakt dat 

de resultaten moeilijk te vergelijken zijn met analyses van andere maatregelen, projecten of beleid.  

4.2.6 Leeswijzer 

Hutstede R.J., Shaffer R. & Pulver G., (1996). Community economic analysis: A how to do manual, 

North central Regional center for rural development, Iowa State University. 

Tervo H. and Okko P. (1993), “A note on shift-share analysis as a method for estimating the 

employment effects of regional economic policy”, Journal of Regional Science, Vol. 23, (1), pp. 

115-121. 

 

4.3 Inputoutput modellen 

4.3.1 Omschrijving 

Een input-output model is een statistisch economisch model ontwikkeld voor het weergeven van de 

verschillende wederzijds afhankelijke, vaak economisch getinte factoren. Een input-output model 

draagt bij tot een systematische analyse. 

4.3.2 Functie 

In de eerste plaats zijn input-output modellen voorspellingsinstrumenten. In het kader van ex ante 

evaluaties fungeren ze als hulpinstrument bij het bepalen en selecteren van beleidsalternatieven.  
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Een input-output model kan ingezet worden in het kader van het afleiden van interne consistente 

trends alsook de analyse van mogelijke directe en indirecte effecten van een bepaalde maatregel, 

project of beleid. Aan de hand van een input-output model kan het evaluatieteam komen tot een 

gedetailleerde beschrijving van de manier waarop een bepaalde maatregel, project of beleid de 

bestaande toestand al dan niet beïnvloedt. 

4.3.3 Context voor gebruik 

Het gebruik van deze techniek situeert zich hoofdzakelijk in het kader van ex ante evaluaties. 

Beleidsmakers dienen vaak keuzes te maken tussen een aantal mogelijke beleidsopties. Input-output 

modellen zullen aangewend worden zodat dat de beleidsmakers in staat worden gesteld bepaalde 

beleidskeuzes te maken.  

Een voorbeeld is de impact van de verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de tewerkstelling van 

laaggeschoolden in de cleaning sector. In de eerste plaats speelt de hoogte van de bedrijfsvoorheffing 

een belangrijke rol in de prijssetting van ondernemingen. Op zijn beurt beïnvloedt dit de vraag naar 

laaggeschoolde arbeid in de sector. In een eerste fase kan de impact op de werkgelegenheid van 

laaggeschoolden geschat worden op basis van verwachte stijgingen of dalingen in de omzet van de 

bedrijven. Het input-output model kan vervolgens de gestegen omzet als input definiëren. Binnen het 

model zal uiteindelijk de verwachte verhoging in het aantal tewerkgestelde laaggeschoolden in de 

schoonmaaksector de output zijn, ten gevolge van de reductie van de bedrijfsvoorheffing.  

Een andere toepassing van een input-ouput model vinden we terug in de sector mobiliteit en verkeer: 

zo gebruikt de Vlaamse administratie een multimodaal verkeersmodel om vooraf de impact van het 

herinrichten van een kruispunt op de verkeersstromen in de nabije omgeving te analyseren. Algemeen 

kan men verschillende varianten van een infrastructuuringreep vooraf simuleren en vergelijken. Het 

model draait op gegevens uit verkeerstellingen en een aantal assumpties met betrekking tot trends op 

het vlak van demografie, economische ontwikkeling etc.  

4.3.4 Toepassing 

In wat volgt beschrijven we kort de verschillende stappen die een organisatie dient te doorlopen wil 

men een input-output model daadwerkelijk gebruiken. Uit de praktijk blijkt het uitvoeren van een input-

output matrix in het kader van evaluaties een zeldzaamheid. De meeste evaluaties gaan maar van 

start van de vierde stap.  

1. Opbouw van een transactiematrix 

In de eerste stap beschrijft het team de verbanden tussen de verschillende economische sectoren. De 

lijnen in de matrix bevatten de outputs. Ze hebben betrekking op de bronnen aangeleverd door een 
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welbepaalde sector aan elk van de activiteitssectoren en de finale vraag. De kolommen bevatten de 

inputs van de verschillende sectoren; de consumptie per sector die noodzakelijk is voor de productie 

van diensten of goederen. 

 

2. Opbouw van een matrix met technische coëfficiënten 

De opbouw van deze matrix is gebaseerd op de transactiematrix. De technische coëfficiënten zijn het 

resultaat van het quotiënt van de waarden opgenomen in de transactie matrix en de totale productie. 

Op die manier maakt men het relatieve aandeel van elke gemeten sector zichtbaar ten opzichte van 

het algemene totaal. Het doel van deze technische coëfficiënten ligt in het weergeven van indicaties 

over de productiviteit en toegevoegde waarde van de onderzochte sectoren. De opmaak van deze 

indicatoren is vereist als basis voor de volgende stappen in het implementatieproces. 

 

3. Opbouw van een inversiematrix 

De inversiematrix heeft tot doel indirecte effecten te berekenen. Dit bekomt men door de matrix 

hervormen zodat vermenigvuldigingscoëfficiënten berekend worden.  

 

4. Formuleren van hypotheses van primaire impact 

Het doel is het bepalen van de kwantitatieve verwachtingen van de algemene beleidsimpact. Deze 

schatting vindt plaats op basis van de verhoging van de uiteindelijke behoeften. Voorbeelden hiervan 

zijn een stijging in het aantal investeringen, publieke uitgaven, etc. Deze veronderstelling van de 

toegenomen vraag of behoefte bevat een verdeling per sector zodat het in de matrix kan worden 

opgenomen.  

 

5. Inschatten van de totale impact 

De berekening van de uiteindelijke impact is gebaseerd op de veronderstellingen van de basisimpact 

en de inversiematrix. Op basis van deze basisimpact in één sector zal het evaluatieteam alle indirecte 

effecten proberen in te schatten op alle sectoren met de nadruk op consumptie, invoer, productie en 

tewerkstelling. 
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4.3.5 Sterktes en zwaktes 

Een sterk punt heeft betrekking op de brede kijk waarmee deze techniek de verschillende elementen 

in kaart brengt. Deze brede scope laat toe alle noodzakelijke elementen mee te nemen in de analyse 

van de data. 

 

Naast een aantal sterke elementen heeft deze techniek ook te kampen met een aantal zwakheden. In 

vele gevallen is deze techniek misbruikt in het kader van evaluatie. In vele gevallen zal het 

evaluatieteam slechts de inputs van één sector in rekening brengen. Dit heeft als gevolg dat 

schattingen gemaakt worden zonder dat mogelijke negatieve effecten in rekening gebracht worden. 

Een andere beperking betreft de complexiteit van het gebruik van deze techniek. Enkel specialisten 

kunnen een input-output model uittekenen en toepassen. Het schatten van mogelijke effecten is een 

vrij complex gebeuren.  

Tevens bestaat het gevaar tot over- of onderschatten van mogelijke effecten. Vaak is het moeilijk 

zoniet onmogelijk alle mogelijke effecten op te nemen, tal van variabelen hebben een mogelijke 

invloed op de verwachtte effecten. 

Input-output modellen vermelden mogelijk bepaalde veranderingen in de productiecoëfficiënt niet. Op 

die manier beschrijft het model niet de correcte samenstelling van de inputs. Bijgevolg zijn ook de 

schattingen van mogelijke effecten verkeerd gebaseerd. 

4.3.6 Leeswijzer 
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4.4 Macro-economische modellen 

4.4.1 Omschrijving 

In een macro-economisch model wordt de werking van een gehele economie en de samenstellende 

markten (productmarkt, geldmarkt, arbeidsmarkt enz.) weergegeven. Het model schematiseert deze 

werking waarbij de economie zich in een evenwichtspositie bevindt.  

4.4.2 Functie 

Met het model kunnen veranderingen en dus de evolutie van een economie gesimuleerd worden. 

Deze veranderingen kunnen ontstaan door externe shocks, zoals bijvoorbeeld een variatie in 

olieprijzen, wisselkoersen of taxatieniveaus, door een aanpassing van gemodelleerde economische 

variabelen of door het bereiken van een nieuwe evenwichtstoestand op de markt. Macro-economische 

modellen worden gebruikt door administraties bij het voorbereiden van hun budget en de analyse van 

beleidsopties met een hoge economische impact. De modellen kunnen ook ingezet worden in het 

kader van forecasting of voorspellingen op korte en middellange termijn.  

Het gebruik van macro-economische modellen voor evaluatie is meer recent en vergt nog verdere 

methodologische vernieuwing. De techniek kan aangewend worden in de fase van analyse tijdens het 

evaluatieproces.  

4.4.3 Context voor gebruik 

De functionaliteit richt zich voornamelijk op ex ante evaluatie van verwachte effecten en impact. Vaak 

komt het neer op een vergelijking van twee voorspellingen: een ‘policy-on’ situatie en een ‘policy-off’ 

situatie, ofwel de evolutie met en zonder een gekozen beleidsoptie. Ook al gebeurt dit in de praktijk 

zeer zelden, in principe kan men de techniek ook toepassen voor een ex post evaluatie. De 

vergelijking wordt dan opgezet tussen de voorbije economische ontwikkelingen zoals herberekend 

aan de hand van het model en het scenario zonder de gedane overheidsinterventie(s), 

gereconstrueerd door het model. Men simuleert in dat geval dus enkel de policy-off situatie.  

In het kader van een tussentijdse evaluatie kan het instrument gebruikt worden om - indien relevant- 

een heroriëntatie van een beleidsinitiatief te begeleiden.  

4.4.4 Toepassing 

De toepassing van een macro-economisch model in een evaluatie vergt enige vaardigheden en 

vertrouwdheid met de techniek in het algemeen en met het concrete model in het bijzonder. De 
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toepassing van de techniek is tamelijk technisch en vergt ook een zekere tijdsinvestering. We kunnen 

een vijftal stappen onderscheiden.  

In een eerste stap moet het model aangepast worden aan de evaluatie. De constructie van een 

macro-economisch model is een aanzienlijke investering, soms gespreid over meerdere jaren. Het is 

daarom nooit opgesteld voor de specifieke behoeften van een evaluatie. Mogelijk heeft men de keuze 

uit verschillende modellen en moet men eerst het meest geschikte model kiezen, maar dit is eerder 

uitzonderlijk. Meestal is het evaluatieteam gehouden aan het bestaan van een gegeven model met 

zijn mogelijkheden en beperkingen. Eerst en vooral moet men beslissen of het model geschikt is om 

de evaluatievragen te beantwoorden, dan wel of er een aanpassing van het model noodzakelijk is om 

beter de effecten en impact van de te evalueren beleidsinitiatieven te simuleren. Hoe dan ook, 

aanpassingen kunnen enkel beperkt van reikwijdte zijn, omdat de assumpties die ten grondslag liggen 

aan het evenwicht in het model niet veranderd kunnen worden zonder het gevaar van het hele model 

te moeten veranderen. Aanpassingen aan het model richten zich eerder op het in rekening brengen 

van de inhoud van het beleidsinitiatief, en om de voornaamste effecten en impact te integreren aan de 

hand van externe shocks of gebeurtenissen.  

 

In een tweede stap moet het model afgesteld worden op de doorgevoerde veranderingen en op de 

meest recente data. Een model is gebruiksklaar wanneer het in staat is om correct te duiden wat er 

gebeurde in de voorbije vijf tot vijftien jaar. Het model moet dus regelmatig herberekend worden om 

de geactualiseerde inputgegevens in rekening te brengen.  

 

Een derde stap is dan het inschatten van de voornaamste effecten en impact. Hierbij spelen de 

macro-economische mechanismen waarop het model is opgebouwd een rol. Zo kan tewerkstelling 

afhangen van de productie door ondernemingen, de productiviteit en het loonniveau. Dit zijn drie 

endogene of interne variabelen. Om nu een beleidsinitiatief te evalueren op effecten en impact, 

bijvoorbeeld in termen van tewerkstelling, moet men deze overheidsinterventie beschouwen als een 

externe verandering aan het model, ook wel exogene shock genoemd. Het evaluatieteam moet dan 

een aantal variabelen of coëfficiënten selecteren die deel uitmaken van het model en die direct 

beïnvloed worden door het beleidsinitiatief.  

Deze parameters vormen een brug tussen het overheidsingrijpen en het model. In het aangehaalde 

geval kunnen dit de productiviteit van de ondernemingen zijn en de consumptie van goederen. Andere 

voorbeelden zijn kapitaalsinvesteringen of investeringen in personeel. De voornaamste effecten 

moeten worden geschat en geïntroduceerd worden in het model.  
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Een vierde stap omvat de simulatie zelf. In een evaluatiecontext zal het model minimaal twee keer 

toegepast worden. Een eerste keer om het beleidsinitiatief te simuleren, een tweede maal om de 

situatie zonder interventie na te bootsen. De effecten en impact van de interventie worden geschat 

door het verschil tussen de twee simulaties te bepalen.  

 

Een vijfde en laatste stap bestaat erin om de resultaten te formuleren en te presenteren. De 

complexiteit van het instrument en de talrijke variabelen die gekwantificeerd kunnen worden indachtig, 

is het nodig om specifieke stappen te nemen om de resultaten op een eenvoudige en bevattelijke 

manier weer te geven. Daarom is deze laatste stap zeker niet te verwaarlozen.  

Het Belgische HERMES-model 

HERMES (Harmonised Econometric Research for Modelling Economic Systems) is het macro-econometrische 
model dat ontwikkeld werd en gehanteerd wordt door het Federale Planbureau voor korte en middellange termijn 
analyses en simulaties van economische beleidsalternatieven op nationaal vlak. De tijdshorizon voor simulaties 
varieert al naargelang de oefening van 1 tot 12 jaar.  

De eerste versie werd gebouwd tijdens de periode 1982-1986. Een gestandaardiseerd model werd toen 
geïntroduceerd in 6 EG-lidstaten en een vereenvoudigde versie in de andere lidstaten. Door deze afstemming 
van modellen kon men naast gedetailleerde macro-economische en sectorale analyses van de nationale 
economieën ook effecten tussen landen bestuderen.  

Sindsdien werd het model onderhouden en op regelmatige basis verder ontwikkeld. In 2000 werd de tweede 
versie van het model voorgesteld en momenteel werkt men met de nieuwste HERMES III versie, waarvan de 
constructie in 2003 startte.  

HERMES is een vraaggeoriënteerd model waarin aanbodelementen een belangrijke rol spelen. De 3de versie van 
het model bestaat uit meer dan 4300 vergelijkingen en 670 exogene factoren. Op het vlak van institutionele 
factoren maakt HERMES het onderscheid tussen 5 agenten of institutionele sectoren: huishoudens, instellingen 
zonder winstoogmerk (IZW’s), ondernemingen, de overheid en het buitenland. Het economische proces in de 
privésector wordt nu beschreven op het detailniveau van 14 bedrijfstakken. Daarnaast werkt het model met 15 
consumptiecategorieën, waarvan enkele nog verder zijn opgesplitst, 4 soorten van productiefactoren en 8 soorten 
van energieproducten.  

De ontwikkelingen binnen en de interacties tussen de institutionele sectoren en de bedrijfstakken zijn uitgebreid 
gemodelleerd, waarbij men de meest recente input-outputgegevens (momenteel 1995) hanteert. De onderlinge 
samenhang heeft ondermeer te maken met het intermediaire verbruik, want elke bedrijfstak heeft intermediaire 
inputs nodig, geleverd door de tak zelf en andere bedrijfstakken. Hetzelfde geldt voor de finale bestedingen, zoals 
de particuliere consumptie en de ondernemingsinvesteringen. Door aggregatie van de verschillende resultaten 
van de sectoren of bedrijfstakken, krijgt men een beeld van de prestaties van de Belgische economie op macro-
economisch vlak.  

Hieronder staat het stroomschema van het model afgebeeld, gevolgd door een steekkaart met de voornaamste 
kenmerken van het model (Bossier e.a., 2004).  
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Figuur 12: Het HERMES macro-economisch model 
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Algemene kenmerken 
4300 vergelijkingen 
670 exogene variabelen 
4 productiefactoren: arbeid, kapitaal, energie, andere intermediaire goederen en diensten 
16 bedrijfstakken 
15 consumptiecategorieën 
8 energieproducten 
Bedrijfstakken Consumptiecategorieën 
Landbouw 
Energie 
Intermediaire goederen 
Uitrustingsgoederen 
Consumptiegoederen 
Bouw 
Spoorwegtransport 
Stedelijk en wegvervoer 
Water- en luchttransport 
Ondersteunende transportactiviteiten en communicatie 
Handel en horeca 
Krediet en verzekeringen 
Gezondheidszorg 
Andere diensten aan huishoudens en ondernemingen 
Algemene overheidsdienstverlening 
Niet marktgebonden diensten 

Voeding, drank en tabak 
Kledij en schoeisel 
Bruto huur 
Verwarmingsbrandstof 
Elektriciteit 
Huishoudelijke diensten 
Meubilair en huishoudgerief 
Personentransportuitrusting 
Werking van personentransportuitrusting 
Transportdiensten 
Communicatiediensten 
Medische verzorging en welzijn 
Recreatie, onderwijs en cultuur 
Andere goederen en diensten 
Toerisme buitenland 

Institutionele actoren Energieproducten en milieu 
Huishoudens 
Instellingen zonder winstoogmerk voor huishoudens 
Ondernemingen (niet financiële ondernemingen en 
krediet- en verzekeringsinstellingen) 
Overheid (federaal, gewesten en gemeenschappen, 
lokale overheden, sociale zekerheidsfonds) 
Rest van de wereld 

Kolen 
Cokes 
Ruwe olie 
Petroleumproducten 
Natuurlijk gas en afgeleide gassen 
Elektriciteit 
Hernieuwbare energie 

Tabel 9: Componenten van het HERMES model 

4.4.5 Sterktes en zwaktes 

Het voordeel van een macro-economisch model is dat het toelaat om de effecten of langere termijn 

impact van een breed beleid in te schatten. Anderzijds is een van de voornaamste beperkingen dat 

dergelijk model geen geloofwaardige verklaring geeft voor effecten door veranderingen aan de 

aanbodzijde. Wanneer men bijvoorbeeld het effect van infrastructuurinvesteringen op de productiviteit 

van ondernemingen wil inschatten, zal het moeilijk zijn om een evenwicht in het model te vinden om dit 

effect te weerspiegelen en dat voldoende aangepast is aan gegevens uit het verleden.  

Een van de voornaamste beperkingen van de techniek houdt verband met het opstellen van modellen. Dit 

vergt een grote tijdsinvestering. Daarenboven dienen de parameters van het model voortdurend 

geactualiseerd worden, op basis van betrouwbare informatie. Praktijkervaring leert dat de statistische 

bureaus en agentschappen die modellen hanteren meermaals per jaar hun model moeten herkalibreren 

op basis van recente gegevens.  
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Een model dat speciaal voor een specifieke evaluatie werd opgesteld is zeldzaam. Het gebruik van deze 

techniek hangt dus af van het bestaan van een model. Vaak zal dit model nog aangepast moeten worden 

aan de evaluatievragen.  

Elk model is gebaseerd op een aantal assumpties. Twee modellen zullen dus nooit tot exact dezelfde 

resultaten leiden.  

De zwakheid van veel macro-economische evaluaties is gerelateerd aan de wijze waarop de primaire 

micro-economische effecten worden geëvalueerd alvorens deze worden geïntroduceerd in het model. 

Macro-economische evaluaties kampen met dezelfde moeilijkheden als evaluaties van 

domeinoverschrijdend beleid: de effecten van een veelvoud aan heterogene beleidsinitiatieven moeten 

samengevat worden in termen van een beperkt aantal gestandaardiseerde en gekwantificeerde micro-

economische impacts. Deze taak is moeilijk, maar is slechts de eerste stap in een macro-economische 

evaluatie. Het is deze stap die we omschreven als het bepalen van de primaire effecten of impact. Los 

van de accuraatheid van de interne assumpties die ten grondslag liggen van het model, transformeert het 

model enkel de schattingen van primaire effecten naar macro-economische schattingen. Er is dus een 

accumulatie van moeilijkheden op de twee niveaus van schatting.  

4.4.6 Leeswijzer 
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4.5 Delphi methode 

4.5.1 Omschrijving 

De delphi methode is ontwikkeld in de jaren vijftig door Dalkey en Helmer werkzaam voor de RAND 

corporation. De initiële doelstelling van deze techniek is het bereiken van een consensus omtrent een 

bepaald onderwerp tussen alle deelnemers die een hierbij een bepaald belang hebben. De techniek werd 

voor het eerst toegepast in de militaire sector. Militairen waren in de eerste plaats van oordeel dat het 

goede verloop van de projectbesprekingen enkel kon bewerkstelligd worden door goed gestructureerd 

overleg waarbij zoveel mogelijk rechtstreekse confrontaties uit de weg werden gegaan. Een tweede 
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belangrijk element hierbij is het anonieme karakter van de techniek wat de neutralisering van bepaalde 

hiërarchische problemen bewerkstelligt.  

Een standaard Delphi methode bestaat uit bestaat uit een viertal anonieme bevragingsronden aan de 

hand van vragenlijsten. Elke ronde bestaat uit het versturen van een vragenlijst waarop de respondenten 

antwoorden. Na iedere ronde maakt de onderzoeker een samenvatting en analyseert de verzamelde 

gegevens. Vervolgens verstuurt de onderzoeker deze geanalyseerde gegevens terug naar de 

respondenten met de vraag deze te becommentariëren en aan te vullen waar nodig. De uitkomst van 

deze techniek kan twee vormen aannemen, namelijk een consensus of een veelheid aan mogelijke 

verklaringen of ideeën. 

4.5.2 Functie 

De toepassing van de delphi methode kan plaatsvinden met twee doeleinden. Aan de ene kant met het 

oog op het komen tot een consensus over een bepaald thema tussen een aantal experts of personen die 

geografisch van elkaar gescheiden is. Aan de andere kant maken onderzoekers van deze techniek 

gebruik voor het voorspellen van mogelijke vernieuwingen en trends. Een panel in dit soort onderzoek 

kan bestaan uit experts, alle relevante stakeholders of een combinatie van beiden. De legitimiteit van het 

onderzoek hangt in belangrijke mate af van deze personen. Hoe hoger hun legitimiteit, hoe hoger deze 

van de onderzoeksresultaten.  

4.5.3 Context voor gebruik 

Deze techniek is aangewezen in situaties waarbij de gestelde vragen vrij eenvoudig van aard zijn en 

gebaseerd op duidelijke doelstellingen. 

De techniek is zeer geschikt in situaties waarbij het management en de opdrachtgever over informatie 

wensen te beschikken betreffende de perceptie van de stakeholders. Het gebruik is af te raden in 

situaties waarbij het noodzakelijk is effectinformatie te verzamelen en te analyseren. Informatie over 

percepties is in vele gevallen een belangrijke aanvulling op de informatie over de reële effecten en 

outcomes. 

Tevens belangrijk is de inzet van de stakeholders. De Delphi methode vereist de actieve inzet van alle 

betrokkenen op verschillende momenten in het evaluatieproces. Bij de start van het evaluatieproces 

pleegt het evaluatieteam overleg met de primaire stakeholders over de focus en inhoud van het 

evaluatieproces. Daarenboven fungeren stakeholders als informatiebron en dataleveranciers. Ook in het 

beantwoorden van de vragenlijsten, de zoektocht naar consensus en het leveren van feedback vervullen 

de stakeholders een belangrijke rol.  
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4.5.4 Toepassing 

We onderscheiden een negental stappen wanneer we gebruik maken van deze evaluatietechniek: 

voorbereiding, ontwikkeling en verspreiding van de vragenlijst, analyse van de antwoorden, eventueel 

een tweede en derde vragenlijst en tot slot de rapportering.  

 

1. Voorbereiding 

Alvorens de evaluator kan starten met de uitvoering van de eigenlijke delphi methode dient men in de 

eerste fase drie centrale vragen te beantwoorden. (1) Welk communicatieproces dient zich af te spelen in 

de groep? (2) Welke stakeholders bezitten de noodzakelijke expertise? (3) Wat zijn de andere 

mogelijkheden om de noodzakelijke informatie te verzamelen? Een antwoord formuleren op deze vragen 

kan op verschillende manieren; de onderzoeker kan de belangrijkste stakeholders samenbrengen of 

interviewen. Belangrijk hierbij is het behouden van het evenwicht tussen de verschillende partijen, alle 

ideeën en standpunten dienen meegenomen te worden. Een laatste aandachtspunt hierbij is de expertise 

van de betrokken stakeholders met betrekking tot het onderwerp.  

 

2. Ontwikkeling vragenlijst 

Éénmaal de voorbereiding achter de rug, zal het evaluatieteam overgaan tot het opstellen van de 

vragenlijst. De bepaling van de inhoud vindt plaats in overleg tussen het evaluatieteam en de 

opdrachtgever. De stakeholders wordt gevraagd een Likert-schaal te ontwikkelen, die afhankelijk van de 

wensen kan bestaan uit verschillende categorieën. Het evaluatieteam en de belangrijkste stakeholders 

negotiëren over de inhoud en de vorm van de schaal. 

Zoals in de ontwikkeling van elke bevraging is het ook hier belangrijk rekening te houden met enerzijds 

de lengte en anderzijds het woordgebruik in de vragenlijst. Het blijft belangrijk, net zoals voor andere 

technieken, de responsgraad zo hoog mogelijk te houden, en het aantal vragen heeft hierop een 

onmiskenbare invloed.  

Omwille van bovenstaande redenen zal het evaluatieteam, de vragenlijst uittesten op een zorgvuldig 

geselecteerde pilootgroep. Dit is één van de strategieën voor de ontwikkeling van een goed 

uitgebalanceerde vragenlijst. 

 

3. Verspreiding van de vragenlijst 
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Nadat de vragenlijst getest is en voldoet aan de belangrijkste kwaliteitseisen, zoals woordgebruik 

verspreidt het evaluatieteam deze eerste vragenlijst onder de geselecteerde stakeholders en experts. Het 

team heeft de taak ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk respondenten de vragenlijst vervolledigen. 

Hiertoe vult de evaluator de vragenlijst aan met een brief waarin het doel van de bevraging en het hele 

proces verklaard worden. Tevens is belangrijk de correspondenten te verzekeren dat alles in volledige 

anonimiteit plaatsvindt. Een laatste belangrijk element dat met stip dient vermeld te staan in de 

begeleidende brief is de inleveringdatum van de volledig beantwoorde vragenlijst.  

Potentiële participanten kunnen beslissen niet deel te nemen omdat ze geen tijd hebben, de meerwaarde 

van de techniek niet inzien, niet geloven in de mogelijke impact, of afkerig staan omwille van mogelijke 

reacties. Als evaluator is het daarom van het allergrootste belang te weten waarom mensen niet wensen 

deel te nemen. Het evaluatieteam dient te proberen deze mensen alsnog formeel of informeel te 

interviewen, op zoek naar mogelijke verklaringen. Deze bevindingen zal het team tevens vermelden in 

het finale rapport. 

 

4. Analyse van de eerste vragenlijst 

Als het evaluatieteam alle ingevulde vragenlijsten verzameld heeft, is het in deze fase belangrijk 

consensus te bereiken over de gestelde vragen. Deze evaluatiecriteria kunnen opgesteld worden door 

het evaluatieteam al of niet in samenspraak met de belangrijkste stakeholders. Consensus over een 

bepaald item betekent dat een meerderheid van de respondenten zich binnen een vooraf bepaalde 

afstand van het gemiddelde of een bepaalde standaarddeviatie bevindt. De stakeholders en het 

evaluatieteam kunnen samen beslissen dat consensus bereikt is als 85% van de deelnemers zich één 

punt hoger of lager dan het gemiddelde bevindt op een tien punten schaal of indien de standaarddeviatie 

kleiner is dan 1.5. Beiden zijn voorbeelden van criteria op basis waarvan de graad van consensus 

bepaald wordt.  

Deze criteria zijn van groot belang, de opdrachtgever dient akkoord te gaan met de vooropgestelde graad 

van consensus. Dit criterium geldt voor alle elementen, ook voor de onderwerpen die minder belangrijk 

zijn.  

Consensus is niet bereikt indien een onvoldoende groot aantal respondenten een antwoord heeft 

gegeven wat niet overeenstemt met de vooropgestelde criteria. Als evaluator is het zeer belangrijk te 

weten waarom stakeholders niet akkoord gaan. Een strategie om dit te weten te komen is selecteren van 

minstens één respondent die zich boven het vooropgestelde criterium bevindt en minstens één die zich 

hieronder bevindt. Het team interviewt deze personen op zoek naar een verklaring voor hun antwoorden. 

Dit feedbackmechanisme geldt als één van de centrale elementen van de Delphi techniek. 
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5. Opmaak tweede vragenlijst 

Op basis van deze feedback maakt het evaluatieteam een tweede vragenlijst op. Centraal hierbij staan 

de items waarover nog geen consensus bereikt is, deze staan duidelijk vermeld in de vragenlijst. 

Daarnaast zijn ook de verschillende opmerkingen gegeven tijdens de feedback anoniem weergegeven 

alsook de gemiddelde score per gestelde vraag. Het centrale doel van deze tweede ronde is de 

deelnemer op basis van additionele informatie toelaten zijn of haar opinie te vormen over de gestelde 

vragen. 

Ook hier is de vragenlijst vergezeld van een begeleidende brief die de deelnemers reeds bedankt voor 

hun inzet en tevens informatie verschaft over het verdere verloop van het onderzoek.  

 

6. Analyse van de tweede vragenlijst 

De analyse van tweede vragenlijst gebeurt op basis van dezelfde criteria als deze van de eerste 

vragenlijst. Ook hier gaan de onderzoekers op zoek naar consensus op dezelfde wijze als hier boven 

weergegeven. Vaak zal ook nu nog geen consensus bestaan over alle items, net zoals als in stap 4 

interviewt het evaluatieteam deelnemers die boven en onder het gemiddelde bevinden, op zoek naar 

bijkomende verklaringen. Belangrijk hierbij is dat de selectie van de deelnemers voor een interview 

verschillend dienen te zijn van deze in de eerste feedbackronde. Indien geen consensus bereikt, zal het 

evaluatieteam nog een derde vragenlijst opstellen. 

 

7. Opmaak derde vragenlijst 

De derde vragenlijst dient enkel te worden uitgevoerd indien de twee vorige niet geleid hebben tot een 

consensus. Een tweede vragenlijst is praktisch vereist in alle omstandigheden, een derde niet. De 

opmaak vindt plaats zoals in stap 5. 

 

8. Analyse van de derde vragenlijst 

Indien noodzakelijk idem als stap 6. In de meeste gevallen zal nu enerzijds over het merendeel van de 

items een consensus bestaan. En anderzijds is het evaluatieteam in staat elementen waarover geen 

eensgezindheid bestaat te verklaren. Het doel van de vele herhalingen is het verduidelijken van de 

groepsvisie over de effectiviteit of efficiëntie van een maatregel, project of beleid. Indien de verschillende 

stakeholders dezelfde mening delen over het beleid komt dit tot uiting in de Delphi methode. Toch is het 

niet de bedoeling van de techniek om de ideeën en visies van de stakeholders naar elkaar toe te 
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brengen, maar iedereen te kans te geven overeenstemming te bereiken en onduidelijkheden weg te 

nemen. 

 

9. Samenvatting en opstellen eindrapport 

De laatste stap in de Delphi techniek bestaat uit het schrijven van een finaal rapport waarin de 

belangrijkste bevindingen zijn weergegeven. Belangrijk hierbij is het exact weergeven van items waarop 

een consensus kon worden bewerkstelligd en de resterende discussiepunten. Daarnaast dient het 

evaluatieteam deze discussiepunten te verklaren of te onderbouwen met argumenten afkomstig uit het 

feedbackproces. 

Dit alles zorgt ervoor dat de opdrachtgever een duidelijk overzicht krijgt van de ideeën en percepties van 

de stakeholders en betrokken experts. 

4.5.5 Sterktes en zwaktes 

Net zoals alle andere technieken en methoden heeft ook de Delphi methode een aantal sterke en zwakke 

kanten. 

Een grote sterkte van deze techniek is het zoeken naar consensus over de effectiviteit en efficiëntie van 

bepaalde beleidsonderdelen.  

Het geeft een beeld van de diverse standpunten en ideeën met betrekking tot het geëvalueerde beleid. 

Elke stakeholder bekijkt en ervaart het beleid vanuit zijn of haar eigen perceptie, deze perceptie is van 

groot belang daar het de beleidsimplementatie in aanzienlijke mate beïnvloedt en stuurt.   

Conclusies op basis van deze techniek, nemen ook de bevindingen van gemarginaliseerde stakeholders 

in overweging. 

De Delphi methode kan ook ingezet worden in ex ante situaties waarbij iedereen inspraak heeft in het 

overlopen van mogelijke opties. Op die manier vermijdt men dat enkel diegenen die het luidste roepen 

gehoord worden. 

Het onderzoek is gebaseerd op individuele antwoorden van individuele deelnemers. Dit wordt nog 

versterkt doordat het proces volledig anoniem plaatsvindt, wat ervoor zorgt dat mensen op een meer vrije 

manier hun mening kunnen weergeven. 

De techniek heeft anderzijds een beperkte flexibiliteit omwille van de verschillende vragenrondes en 

bijgevolg het tijdsintensieve karakter. 
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Net zoals bij andere kwalitatieve methoden en technieken hangen de resultaten in belangrijke mate af 

van de kwaliteit en competenties van de onderzoeker. 
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4.6 Regressieanalyse 

4.6.1 Omschrijving 

Regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van kwantitatieve gegevens waarin 

(mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie, tussen 2 of meer 

variabelen: een afhankelijke variabele waarvan de waarde moet voorspeld worden en één of meerdere 

onafhankelijke variabelen. De techniek wordt gebruikt om de vergelijking te vinden die de relatie tussen 

de variabelen voorstelt.  

4.6.2 Functie 

Regressieanalyse gebruikt men om voor een variabele de statistische afhankelijkheid van andere 

variabelen te begrijpen. Regressieanalyse geeft informatie over de richting en de sterkte van de relatie 

tussen deze variabelen. De techniek kan aantonen welk aandeel van variantie tussen de variabelen te 

wijten is aan de afhankelijke variabele en welk aandeel toe te schrijven is aan de onafhankelijke 

variabele. De relatie tussen de variabelen kan grafisch worden weergegeven of door middel van een 

vergelijking (cf. infra).  

4.6.3 Context voor gebruik 

De statistische analysetechniek wordt meestal gehanteerd in een beleidsevaluatie om effecten in te 

schatten. De beleidseffecten van het initiatief dat men evalueert kunnen geschat worden via 
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regressieanalyse, door een deel van de geobserveerde veranderingen (effecten) toe te schrijven aan 

verklarende variabelen terwijl het overblijvende aandeel van effecten worden toegeschreven aan het 

beleidsinitiatief. De verklarende of controlevariabelen zijn te beschouwen als alternatieve of rivaliserende 

verklaringen ten opzichte van het beleid, als oorzaak van de vastgestelde verandering. Daardoor is 

regressieanalyse nuttig bij ex post evaluaties om de beleidseffecten of beleidsimpact te bepalen. 

Anderzijds kan de techniek ook toegepast worden bij ex ante evaluaties, meer bepaald met het oog op 

het schatten van verwachte effecten en/of impact (forecasting).  

Van belang is dat men (bij ex post gebruik) een voldoende aantal observatie-eenheden heeft waarvoor 

men de waarden op de relevante variabelen heeft vastgesteld. Voor meer informatie over 

steekproeftrekking verwijzen we naar het voorgaande hoofdstuk over technieken voor dataverzameling. 

Een geloofwaardig verklarend model en een duidelijk zicht op de relevante effecten, zijn belangrijke 

randvoorwaarden om deze techniek te gebruiken. 

4.6.4 Toepassing 

Doordat regressieanalyse zoekt naar vermoedde statistische verbanden tussen een of meerdere 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele, is het vertrekpunt een causaal model of 

oorzakelijke relatie tussen deze variabelen. Het opstellen van dat model of de relatie behoort als zodanig 

niet tot de toepassing van de techniek; ze weerspiegelt theoretische veronderstellingen (deductie) of 

voorlopige conclusies op basis van de eerste empirische gegevens (inductie). Met behulp van de 

regressietechniek gaat men deze causale verbanden verifiëren. Een verband kan lineair, exponentieel, 

logaritmisch of nog van een andere aard zijn. Regressieanalyse is geschikt voor de analyse van lineaire 

verbanden.  

Zoals eerder al gesteld kan men dergelijk verband uitdrukken door middel van een vergelijking. In de 

meest eenvoudige vorm drukt de regressievergelijking het lineaire verband uit tussen de afhankelijke 

variabele ( ) en één onafhankelijke variabele (x). Υ

 . In deze uitdrukking is de functie f, maar voor de toepassing van regressieanalyse kan ze 

voorgesteld worden aan de hand van een beperkt aantal parameters.  

)(xf=Υ

In het meest simpele voorbeeld is de vergelijking Χ+=Υ βα  wanneer het gaat om verwachte waarden, 

en εβα +Χ+=Υ  wanneer het gaat om reële of vastgestelde waarden. 

Χ  is de waarde van de onafhankelijke variabele. Als we deze waarde in de vergelijking inbrengen, wordt 

het mogelijk om de waarde van  te berekenen. De term Υ β  is de regressiecoëfficiënt en geeft aan 

hoeveel de waarde van de afhankelijke variabele Υ  verandert voor een gegeven verandering in de 

waarde van de onafhankelijke variabele Χ . Om deze verandering in een concreet geval te berekenen 

nemen we het product van de regressiecoëfficiënt en de gegeven waarde van . De term Χ α  is een 
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constante en komt overeen met de waarde van Υ  ingeval de waarde van 0=Χ . De term ε  ten slotte 

vertegenwoordigt een restwaarde en is het verschil tussen een voorspelde of verwachte waarde en de 

reële of vastgestelde waarde van .  Υ

De relatie tussen  en  kan ook grafisch worden voorgesteld in een diagram aan de hand van een 

regressielijn.  

Υ Χ

 

Figuur 13: De regressielijn als verband tussen 2 variabelen 

In het diagram worden de observatie-eenheden met een waarde voor x en y uitgezet, waarbij op de Y-as 

de onafhankelijke variabele en op de Y-as de afhankelijke variabele wordt weergegeven. De relatie wordt 

aangegeven als een rechtlijnige of lineaire relatie, die gedefinieerd wordt door bovenstaande vergelijking. 

De regressiecoëfficiënt β  wordt gedefinieerd als xy ∆∆ /  en komt overeen met de hellingsgraad van de 

lijn. Ze geeft de waardeverandering van de afhankelijke variabele y aan per eenheid verandering in de 

waarde van onafhankelijke variabele x.  

De regressielijn kan mathematisch worden berekend zodanig dat de som van de afstanden van 

observatie tot de lijn geminimaliseerd wordt. Een positieve regressiecoëfficiënt duidt op de positief 

verband tussen x en y en wordt voorgesteld door een opwaarts lopende lijn. Een negatieve 

regressiecoëfficiënt duidt op een negatief verband tussen x en y en resulteert in het diagram in een 

neerwaarts lopende lijn. Om de lijn te tekenen zijn slechts 2 punten nodig. Het eerste punt wordt 

aangegeven door de constante α . Het tweede punt wordt gegeven door de waarde van afhankelijke 

variabele y te berekenen voor een gegeven waarde van de onafhankelijke variabele x. 

 

Het causaal model dat ten grondslag ligt aan de vergelijking beoogt zoveel mogelijk de variabiliteit in de 

vastgestelde veranderingen te verklaren. Om te controleren hoe nuttig een bepaalde regressievergelijking 

is, kunnen tests worden uitgevoerd op het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt. Dit leert ons welk 

percentage van de variabiliteit in de afhankelijke variabele y kan verklaard worden door de onafhankelijke 
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variabele x. Een correlatiecoëfficiënt van 0.9 bijvoorbeeld duidt erop dat 81% van de variabiliteit in y 

wordt afgedekt door de variabele x uit de regressievergelijking.  

De restterm ε  vertegenwoordigt het residu of het onverklaarde aandeel. Hoe kleiner dit residu, hoe groter 

de kwaliteit van het model. De analyse van het residu is een belangrijke stap: in deze fase kan men zien 

in welke mate het model aangepast is aan de fenomenen die men wil verklaren. Deze analyse leert ook 

in welke mate het instrument het mogelijk heeft gemaakt om de effecten te schatten op een plausibele 

wijze. Wanneer significante anomalieën worden ontdekt, is het beter om het regressiemodel niet te 

gebruiken om effecten te schatten en om het causale model te herbekijken, bijvoorbeeld om andere 

voorspellende variabelen te introduceren. 

 

Regressieanalyse kan ook met meer dan één onafhankelijke variabele toegepast worden. De 

regressievergelijking is dan al volgt: εβββα +Χ++Χ+Χ+=Υ nn...2211  , waarbij 1β  tot en met nβ  de 

partiële correlatiecoëfficiënten zijn en  tot en met 1Χ nΧ  de verschillende onafhankelijke variabelen. De 

onafhankelijke variabelen zijn telkens rivaliserende of alternatieve verklaringen voor de waarde van Y. 

Elke onafhankelijke variabele kan als een controlevariabele worden beschouwd voor de andere 

onafhankelijke variabelen.  

4.6.5 Sterktes en zwaktes 

Het laatst beschreven kenmerk is meteen een van de voornaamste voordelen van de techniek en 

verklaart waarom de techniek het meest wijdverspreide instrument is voor multivariate statistische 

analyse.  

Een bijkomend voordeel is dat gewerkt kan worden met nominale onafhankelijke variabelen, waarbij men 

een code (1 of 0) toekent naargelang een observatie aan een categorie toebehoort of niet (dummy 

variabelen). Wanneer het accuraat wordt uitgevoerd kan het een kwantitatieve schatting van 

beleidseffecten opleveren, dit wil zeggen (deel)effecten die daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan het 

beleidsinitiatief.  

Daartegenover staat dat regressieanalyse stoelt op talrijke assumpties. Resultaten van een 

regressieanalyse zijn dus niet bestand tegen veranderingen in deze assumpties. Tevens dient men op te 

letten voor het gevaar dat men concludeert dat er een sterk verband is tussen twee variabelen, terwijl een 

belangrijkere variabele over het hoofd wordt gezien of wanneer er sprake is van twee variabelen die 

elkaar verklaren. In dat laatste geval is de techniek niet toepasbaar.  
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4.7 Kosten-batenanalyse 

4.7.1 Omschrijving 

In de publieke sector is een kosten-batenanalyse (KBA) een toegepaste economische techniek om in te 

schatten wat de kosten en baten zijn van een beleidsinitiatief. De analyse is deels gebaseerd op de 

investeringsanalyse in de private sector waarbij men nagaat of de investering loont, dit wil zeggen een 

geldelijke opbrengst genereert die minimaal gelijk is aan of groter is dan het geïnvesteerde kapitaal. Door 

toekomstige opbrengsten te verdisconteren, kan de investeerder de netto contante opbrengst berekenen.  

Analoog kan men aan de hand van een kosten-batenanalyse nagaan of een overheidsuitgave het waard 

is in het licht van de voor- en nadelen van het gerelateerde beleidsinitiatief. Een kosten-batenanalyse in 

de overheidscontext houdt echter rekening met de maatschappelijke kosten en baten. Het gaat dan om 

het bepalen van de netto sociale baten. De techniek is goed verankerd in de welvaartstheorie en kent een 

lange traditie. Kenmerkend voor de KBA is dat men alle kosten en baten tracht te kwantificeren in 

monetaire termen.  

4.7.2 Functie 

Een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse is bijgevolg een techniek die men in het evaluatieproces 

kan inzetten in de fasen van analyse en beoordeling. De techniek wordt het meest toegepast in het kader 

van ex ante evaluaties waarbij men verschillende beleidsalternatieven tegenover elkaar wil afwegen. De 

functie van een KBA is ook te komen tot een synthesebeoordeling, over de samenhang tussen het te 

beoordelen beleidsalternatief en de maatschappij. De concretisering van de maatschappelijke dimensies 

kan divers zijn, maar doorgaans zal men voorbij het puur economische perspectief kijken. Zo kan de 

maatschappelijke kosten-batenanalyse bijvoorbeeld gekaderd worden in het proces van duurzame 

ontwikkeling, waarbij sociale, economische en ecologische dimensies aan bod komen in de kosten en 
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baten. Daardoor leent de KBA-techniek zich tot evalueren vanuit een domeinoverschrijdend 

beleidsperspectief.  

Hoewel de techniek doorgaans een prospectief karakter heeft, kan ze ook worden ingezet in het kader 

van een ex post evaluatie. Voor een gegeven uitgevoerd beleidsinitiatief kan men de kosten en baten tot 

op een nader te bepalen tijdstip oplijsten en tegenover elkaar afwegen. 

4.7.3 Context voor gebruik 

De KBA-techniek is vooral geschikt wanneer men een vrij goed zicht heeft op mogelijke kosten en baten 

van een beleidsinitiatief of van de verschillende alternatieven daarvoor. Doorgaans gaat het om projecten 

of maatregelen waaraan een redelijk grote investering aan vasthangt en/of waarvan de draagwijdte van 

de effecten groot is. In een dergelijk geval zijn naast de doelgroep vaak ook derden potentieel betrokken 

partij. Men spreekt dan van (positieve of negatieve) spillover effecten of externaliteiten: voor- en nadelen 

die ontstaan voor derden zonder dat de initiatiefnemer en/ of uitvoerder van het beleid hiervoor de 

financiële gevolgen (positief of negatief) van ondervindt.  

In dergelijk geval dient men de evaluatie te plaatsen in een globaal maatschappelijk perspectief. Doordat 

bij een KBA de kosten en baten in geld moeten worden uitgedrukt, bepaalt de aard van het te evalueren 

beleidsinitiatief mee de bruikbaarheid van deze techniek. Voor fysiekruimtelijke investeringsprojecten 

bijvoorbeeld zal de toepassing gemakkelijker zijn dan voor louter administratieve maatregelen 

(voorschriften, wetten, verbodsbepalingen). Kosten en baten kunnen immers verschillen naarmate ze 

direct of indirect zijn en tevens in mate dat ze ‘tastbaar’ zijn. Bijgevolg zal de techniek meer aangewend 

kunnen worden in bepaalde beleidssectoren, bijvoorbeeld verkeer en mobiliteit, dan in andere sectoren 

zoals cultuur.  

 

Het uitvoeren van een kosten-batenanalyse wordt ook interessant wanneer de baten en/of kosten zich 

spreiden over een langere tijdshorizon. Vaak is het zo dat het zwaartepunt van de kosten in het heden 

ligt, terwijl een groot deel van de baten zich in de toekomst manifesteert. In principe dient men dus de 

ganse ‘levensduur’ van het beleidsinitiatief of project in ogenschouw te nemen. Het vaststellen van de 

tijdsduur voor de beoordeling is echter niet altijd een eenvoudige keuze. De verschillende standpunten 

van de stakeholders spelen een rol. In het kader van duurzame ontwikkeling bijvoorbeeld speelt het 

intergenerationele aspect. Tevens moet uitgemaakt worden hoe men het heden afweegt tegenover de 

toekomst. Monetair kan dit door te verdisconteren.  
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4.7.4 Toepassing 

Het toepassen van een kosten-batenanalyse doorloopt een viertal stappen. Bij elke stap zijn een aantal 

aandachtpunten belangrijk. Hieronder lichten we elke stap verder toe.  

 

1. Afbakening beleidsalternatieven en referentiesituatie 

De eerste stap omvat het situeren van het beleidsinitiatief in zijn context. Vervolgens worden ook 

eventuele beleidsalternatieven opgelijst en afgebakend. Bij de afbakening zijn twee aspecten van belang: 

de referentiesituatie en de tijdshorizon. Om kosten en baten van een beleidsinitiatief vast te stellen heeft 

men nood aan een referentiesituatie. Vaak neemt daarvoor de situatie die bestaat bij het niet uitvoeren 

van het beleidsinitiatief. Dit komt overeen met een nulscenario. Men vergelijkt dan een ‘policy-on’ met een 

‘policy-off’ situatie. Wanneer men over beleidsalternatieven beschikt, kan men ook één van de 

alternatieven als referentiesituatie nemen. In alle gevallen zullen kosten en baten worden uitgedrukt als 

verschillen ten opzichte van de referentieanalyse. Ten tweede is ook de afbakening in de tijd van belang. 

Men dient de hele ‘levensduur’ van het beleidsinitiatief in aanmerking te nemen. Zoals eerder 

aangegeven, is het bepalen van de tijdsperiode niet altijd een eenvoudige opdracht. Wanneer men 

alternatieven wil vergelijken, moet dezelfde tijdsduur worden genomen om per alternatief de kosten en 

baten in kaart te brengen.  

 

2. Bepalen van kosten en baten 

Een tweede stap bestaat erin om de kosten en baten per beleidsalternatief op te lijsten en in omvang te 

beschrijven.  

Wat men precies als kosten en baten verstaat, verschilt soms naargelang de benadering die men 

hanteert. Een eerste mogelijkheid is dat men onder kosten de uitgaven voor de implementatie van het 

beleidsinitiatief en (bij fysieke investeringsprojecten) eventuele onderhoudskosten rekent. Onder de baten 

verstaat men dan de voor- en nadelen van het beleidsinitiatief ofwel de positieve en negatieve effecten of 

baten. In het andere geval brengt men de negatieve baten of effecten onder bij de categorie kosten; de 

categorie baten omvat dan enkel de positieve effecten van het beleidsinitiatief. Het resultaat naar de 

uiteindelijke afweging blijft in principe hetzelfde. De eerste werkwijze impliceert een misschien intuïtief 

moeilijker begrip door te spreken van negatieve baten. In feite gaat het om negatieve effecten of de 

nadelen van het beleidsinitiatief. Het voordeel van deze werkwijze is nochtans dat men de kosten voor de 

beleidsverantwoordelijke of -uitvoerende actor afzondert van mogelijke maatschappelijke kosten die niet 

noodzakelijk directe financiële gevolgen hebben voor deze actor. We volgen deze benadering. 
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Met betrekking tot de kosten kan men ook overwegen om de opportuniteitskosten te berekenen. Het zijn 

de kosten die ontstaan doordat men de middelen die men aanwendt voor het beleidsinitiatief niet elders 

kan inzetten. Wanneer men meerdere beleidsalternatieven heeft, kan men de opportuniteitskost van een 

keuze afleiden van de waarde van de niet gekozen alternatieven. Het bepalen van de opportuniteitskost 

is echter vaak moeilijk en complex doordat men de schatting moet baseren op een aantal assumpties 

over de gevolgen van de andere keuzemogelijkheden.  

Het oplijsten van voor- nadelen ofwel positieve en negatieve (maatschappelijke) effecten maakt een 

gebalanceerde beoordeling mogelijk. Mogelijke neveneffecten van het beleidsinitiatief neemt men 

expliciet mee, hetzij binnen dezelfde beleidssector, hetzij met inbegrip van andere beleidsdomeinen 

afhankelijk van de scope die men hanteert in de evaluatie. Het vermijden van kosten of 

kostenbesparingen kan men ook als een voordeel of positief effect beschouwen. Daartoe zijn tijdreeksen 

voor en na de start van het beleidsinitiatief nuttig, waarbij de evaluator het effect van het beleidsinitiatief 

kan nagaan op andere uitgaven en doelgroepen. De bouw van een waterkering bijvoorbeeld kan 10 

miljoen euro schade door overstromingen zoals in het verleden vermijden. Het jaarlijks voordeel voor de 

gemeenschap kan berekend worden als het product van dit bedrag en het risico op overstroming, 

afgeleid uit historische tijdreeksen. Stel dat eens per 10 jaar een overstroming zich voor deed, dan is de 

baat van de dam gelijk aan 1 miljoen euro per jaar.  

 

Wat ook speelt is de belangrijkheid van een effect: het kan een hoofd- of neveneffect zijn. In deze stap 

van de KBA tracht men alle effecten in de gebruikelijke meeteenheid te kwantificeren, bijvoorbeeld aantal 

minuten tijdswinst, aantal hectare groenverlies etc. De belangrijkheid van een effect kan men bij een KBA 

uiteindelijk aflezen aan de hoogte van het bedrag dat eraan vasthangt.  

Een belangrijk aandachtspunt voor deze fase bij het toepassen van een KBA is de beschikbaarheid van 

de basisgegevens. Mogelijk dient men hiervoor beroep te doen op uiteenlopende bronnen of dienen 

gegevens te worden verzameld aan de hand van een voorstudie.  

 

3. Omzetting in monetaire termen 

Nadat naast de kosten en de voor- en nadelen zijn geïdentificeerd en gekwantificeerd in de gebruikelijke 

meeteenheden, is de volgende stap in een kosten-batenanalyse de omzetting naar geldtermen. De 

kosten werden uiteraard al in geld uitgedrukt. Het gaat in deze stap om de positieve en negatieve baten 

of effecten van het beleidsinitiatief of van elk alternatief. Twee aandachtspunten zijn hierbij van belang: 

de werkwijze om de geldwaarde te bepalen en het verrekenen van het tijdsperspectief doordat voor- en 

nadelen optreden in de toekomst en bovendien mogelijk gefaseerd of gespreid. 
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Voor de waardering van effecten (voor- en nadelen) van een beleidsinitiatief zijn er verschillende 

werkwijzen, die verschillen op het vlak van het referentiekader en de mate waarin ze geaccepteerd dan 

wel gecontesteerd worden. Een directe schatting van de monetaire baten is zelden toepasbaar. Vanuit 

economisch perspectief is het prijsmechanisme een ruim aanvaarde werkwijze. Voor- en nadelen worden 

gewaardeerd aan marktprijzen. Ingeval van een reductie van de criminaliteit in een woonwijk 

bijvoorbeeld, kan men het voordeel schatten in termen van vastgoedprijzen, gebaseerd op vergelijkbare 

woonwijken met een lagere graad van criminaliteit. Bij meer complexe marktbenadering kan men ook met 

econometrische modellen werken om de voor- en nadelen te waarderen in geldtermen.  

De meeste of voornaamste effecten van beleid situeren zich echter buiten de marktcontext. Vaak opteert 

men er dan voor te werken met prijzen die de marktcontext benaderen, bijvoorbeeld aan de hand van het 

principe van betalingsbereidheid, hetzij om een voordeel te verkrijgen hetzij om een nadeel te vermijden. 

Zo kan bijvoorbeeld de gemiddelde passagier bereid zijn om 100 euro te betalen om een uur 

verplaatsingstijd te winnen (cf. opportuniteitskost). Of een kandidaat-koper kan bereid zijn om 10.000 

euro minder te betalen voor een huis op een perceel dat blootgesteld is aan historische 

bodemverontreiniging, of dat nabij een luchthaven is gebouwd. De betalingsbereidheid kan echter 

verschillen naargelang de randvoorwaarden. Zo kan het belang van tijdsbesparing bij een verplaatsing 

variëren naargelang het gaat om werktijd of vrije tijd. Deze onzekerheid kan voor een deel worden 

opgevangen door te werken met marges. Soms is het beter te werken met zogenaamde schaduwprijzen 

in plaats van met marktprijzen ook al zijn deze laatste beschikbaar. Schaduwprijzen reflecteren beter de 

reële kosten en baten voor de maatschappij dan actuele marktprijzen.  

Bepaalde effecten kunnen echter zeer moeilijk gewaardeerd worden in monetaire termen aan de hand 

van het principe van betalingsbereidheid. Wat is de waarde van één gered mensenleven, bijvoorbeeld? 

Voor de persoon in kwestie is dit onschatbaar. In de sectoren van welzijn of mobiliteit zal het door velen 

worden aangeduid als een voldoende rechtvaardiging voor de uitvoering van een beleidsinitiatief. Dit 

hangt samen met algemene culturele en religieuze waarden in onze maatschappij. Toch stelt zich een 

probleem voor de evaluatie die de meerwaarde van een concreet beleidsinitiatief moet bepalen en die de 

voor- en nadelen moet afwegen in een beoordeling. Een snelheidsverlaging naar 30km/u op elke weg in 

het hele land zal ongetwijfeld een sterke daling van verkeersslachtoffers met zich mee brengen. Wat is de 

kost hier? Onder meer de verloren tijd die men dan extra nodig heeft voor het verplaatsen van personen 

en goederen. Als we ervoor kiezen om dit beleidsinitiatief niet in te voeren, betekent dit dan dat we 

geredde levens niet evenveel waarderen als de tijdskost? Impliciet is het antwoord ja, wat betekent dat 

een mensenleven geen oneindige waarde heeft. De vraag stelt zich dus voor de evaluator hoe dergelijke 

effecten, zoals een mensenleven, kennisvergaring, et cetera gewaardeerd kunnen worden in monetaire 

termen. Daarvoor dient men een sociale waarde te hanteren die vastgesteld wordt bij consensus. 

Hiermee wordt een waarde bedoeld die wordt bepaald via een expliciete redenering of beleidsproces.  
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Een tweede element dat van belang is in deze stap is de verrekening van het tijdsaspect. Effecten, zowel 

voor- als nadelen maar ook sommige kosten zullen meestal niet onmiddellijk optreden, maar in de 

toekomst en mogelijk verspreid over de tijd. Ze dienen vergelijkbaar gemaakt te worden door het 

tijdspatroon waarmee ze optreden te verrekenen. De techniek hiervoor, verdisconteren, bestaat erin om 

de kosten en baten die verspreid zijn over de tijd te reduceren naar een gemeenschappelijke monetaire 

basis door ze aan te passen aan de actuele waarde. Zelfs wanner een kost vast is of een baat constant, 

kan men opeenvolgende uitgaven of baten verkregen op verschillende tijdstippen niet als equivalent 

beschouwen.  

Verdisconteren is gebaseerd op de eenvoudige gedachte, dat het verkieslijk is om een bepaald bedrag in 

het heden te hebben dan wel in de toekomst. Wanneer alle omstandigheden gelijk blijven, kan een 

onmiddellijk beschikbaar kapitaal immers ofwel gespaard worden met bijhorende interesten, ofwel 

geïnvesteerd worden. Het absolute bedrag is dus nu meer waard dan in de toekomst. Of, anders gezegd, 

een som die betaalbaar is in de toekomst is minder waard dan dezelfde som die nu betaalbaar is. 

Conceptueel is verdiscontering het omgekeerde van samengestelde interest, vermits het ons vertelt 

hoeveel we vandaag opzij moeten zetten om een bepaalde som te verkrijgen in de toekomst.  

De formule voor het verdisconteren is als volgt:  

Actuele waarde van een geldsom = 
tr

geldsom
)1( +

 

De discontovoet r geeft aan hoe men een euro van de toekomst afweegt tegen een euro van vandaag. 

Het aantal jaren wordt aangegeven met t. De totale stroom van baten (en kosten) van een beleidsinitiatief 

uitgedrukt in de actuele waarden verkrijgt men door de verdisconteerde waarde van elk jaar van de 

bestudeerde tijdsperiode bij elkaar op te tellen.  

Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat een HST-verbinding wordt doorgetrokken waardoor 

ze twee steden verbindt. De voor- en nadelen, omgezet in monetaire termen (x 1.000.000 euro) en de 

kosten gedurende de eerste 10 jaar staan in onderstaande tabel weergegeven. 
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(1) (2) (3) (4) 

 Baten 

Jaar Voordelen Nadelen 

Batensaldo 
(BS) 

Kosten 
(K) 

0 0 0 0 -1000 

1 200 -220 -20 -125 

2 300 -50 250 -125 

3 400 -50 350 -125 

4 600 -50 550 -125 

5 600 -50 550 -125 

6 600 -50 550 -125 

7 700 -40 660 -125 

8 700 -40 660 -125 

9 700 -40 660 -125 

10 600 -40 560 -125 

Tabel 10: Kosten en baten van een HST-verbinding 

De netto baten zijn meer bepaald gelijk aan het totaal van de verdisconteerde baten minus het 

totaal van de verdisconteerde kosten. We wezen er eerder op dat negatieve effecten of nadelen 

kunnen worden gerekend als kostenfactoren of als negatieve baten (cf. supra). Het resultaat van de 

verrekening blijft hetzelfde. We opteren om negatieve effecten in te delen bij de baten 

(vanzelfsprekend met een minteken), doordat de financiële gevolgen van deze (maatschappelijke) 

nadelige effecten niet noodzakelijk voor rekening zijn van de actoren die de kosten voor de 

invoering van het beleidsinitiatief dragen. We berekenen dus een batensaldo (BS) uit de voor- en 

nadelen. Het batensaldo kan dan afgewogen worden tegen de kosten. In het voorbeeld hebben we 

een investeringskost voor de HST-lijn van 1 miljard euro én een jaarlijkse onderhoudskost van 125 

miljoen euro. 

 

De totale baten over de 10 jaar in actuele waarden zijn gelijk aan de optelsom van de 

verdisconteerde jaarlijkse verschillen tussen voor- en nadelen, ofwel de som van de 

verdisconteerde jaarlijkse batensaldi (BS): 

( )∑
= +

−n

t
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tNtV
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De totale kosten over de 10 jaar in actuele waarden zijn gelijk aan 
( )∑

= +

n

t
nr

tK

0 1
)(

 

Stel dat men een discontovoet r neemt van 15% of 0,15.  

De totale baten zijn dan gelijk aan: 
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) = 2017,38 (Zie kolom 5 in onderstaande tabel). 

De totale kosten zijn dan gelijk aan: 
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) = 1627,35 (Zie kolom 6 in onderstaande tabel). 

Verder geldt natuurlijk dat: 
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 = 390,03 (Zie kolom 7 in onderstaande tabel). 

De som van de batensaldi minus de som van de kosten is gelijk aan de som van de jaarlijkse 

kosten-batenverschillen (zie kolom 7 in onderstaande tabel). 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) - (6) 

Jaar 
(t) 

 

Baten Batensaldo 
(BS)  

 = (V - N)  

Kosten 
(K) 

Contante 
waarde 

batensaldo 

Contante 
waarde 
kosten 

Contante 
waarde 
kosten-

batenverschil 
Jaar Voordelen Nadelen      
0 0 0 0 -1000 0 -1000,00 -1000,00 
1 200 -220 -20 -125 -17,39 -108,70 -126,09 
2 300 -50 250 -125 189,04 -94,52 94,52 
3 400 -50 350 -125 230,13 -82,19 147,94 
4 600 -50 550 -125 314,46 -71,47 242,99 

                           Spoor Beleid en Monitoring  132



4. Technieken voor analyse 

5 600 -50 550 -125 273,45 -62,15 211,30 
6 600 -50 550 -125 237,78 -54,04 183,74 
7 700 -40 660 -125 248,12 -46,99 201,13 
8 700 -40 660 -125 215,76 -40,86 174,9 
9 700 -40 660 -125 187,61 -35,53 152,08 
10 600 -40 560 -125 138,42 -30,90 107,52 
Totaal   4770 -2250 2017,38 1627,35 390,03 

Tabel 11: Verdiscontering van kosten en baten 

 

Het vaststellen van de discontovoet is niet eenvoudig. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen 

we de lezer verder naar gespecialiseerde literatuur. Men kan zich voor de discontovoet baseren op 

de geldende marktinterest (spaarrente of investeringsrente). Ingeval van investering als 

referentiekader, kan het echter een verschil uitmaken of men het kapitaal investeert in de private 

sector dan wel de publieke sector. Ook de tijdsduur en het risico die gekoppeld zijn aan de 

investering zijn bijkomende aandachtspunten. En andere mogelijkheid is dat men de sociale 

opportuniteitskost neemt: de geactualiseerde waarde die tot stand komt wanneer men het beste 

alternatief voor het concrete beleidsinitiatief kiest.  

Men begrijpt dat de keuze van een discontovoet ook een belangrijke rol speelt voor de resultaten 

van de kosten-batenanalyse. In de praktijk kan de evaluator verschillende discontovoeten hanteren. 

Een andere mogelijkheid is om de interne rendementsgraad te berekenen. Het komt neer op een 

waarde voor de discontovoet waarbij de baten gelijk zijn aan de kosten. Het geeft de intrinsieke 

rendabiliteit van het beleidsinitiatief aan. Het vergt echter een moeilijke berekening (r afzonderen in 

de formule) en geeft niet steeds een eenduidige oplossing. Een verwante techniek houdt rekening 

met een fluctuerende inflatie. Dit is relevant wanneer de prijzen van ressources (uitrusting, 

vastgoed) sterk kunnen veranderen door de waarde van de euro.  

 

4. Beoordeling 

Een kosten-batenanalyse omvat niet enkel het identificeren van kosten en baten, en de omzetting 

van deze laatste naar geldtermen, maar ook de evaluatie van het bijhorende beleidsinitiatief of de 

alternatieven. Belangrijk hierbij is de maatschappelijke dimensie: bij een kosten-batenanalyse gaat 

het om de (toekomstige) gevolgen van een beslissing voor de maatschappij als geheel met het oog 

op een maximaal maatschappelijk welzijn.  
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Een essentiële vraag is dan of de som van individuele voorkeuren een maat is voor de 

maatschappelijke voorkeur. Een gemeenschappelijk besluit nemen op basis van individuele 

voorkeuren is echter niet steeds mogelijk, leert ons het theorema van Arrow. Pareto formuleerde 

een welvaartsoptimum voor een gemeenschap of groep. De maatschappelijke behoeftebevrediging 

neemt toe wanneer de behoeftebevrediging van één of meer individuen in de samenleving groter 

wordt zonder dat deze van één of meer andere individuen afneemt. Bij een concreet beleidsproject 

zijn er echter vaak zowel ‘winnaars’ als ‘verliezers’. Men kan daarbij het principe van compensatie 

tussen belanghebbenden hanteren (cf. Hicks en Kaldor). Zij die baat hebben bij het beleidsinitiatief 

zouden in staat moeten zijn om de benadeelden te compenseren. Bij een KBA vertaalt zich dat als 

volgt: de monetaire waarde van de nadelen en de kosten mag niet groter zijn dan de monetaire 

waarde van de voordelen. Dit principe blijft echter abstract omdat compensatie in de praktijk zelden 

(helemaal) wordt betaald. Het is daarom van belang aandacht te schenken aan verdelingseffecten. 

In de optiek van Pareto wordt de (her)verdeling van welvaart als gegeven beschouwd; 

interpersoonlijke nutsvergelijking en waardeoordelen worden afgewezen. Men voelt echter aan dat 

ook dat standpunt een normatief oordeel impliceert. De weging van verdelingseffecten is in elk 

geval een politieke zaak.  

 

De voorgaande stappen van een kosten-batenanalyse omvatten belangrijke keuzes (discontovoet) 

en variabelen (omvang, risico en onzekerheid van optredende voor- en nadelen), die een sterke 

invloed kunnen hebben op het resultaat. Daarom is het aangewezen om een sensitiviteitsanalyse 

uit te voeren waarbij men nagaat in welke mate de balans wordt beïnvloed naargelang essentiële 

parameters variëren.  

Voor de uiteindelijke beoordeling besluiten we dat de (contante waarde van de) netto baten de 

betere indicator vormt in vergelijking met de interne rendabiliteit. In tegenstelling tot deze laatste 

techniek reflecteert de techniek van netto baten de absolute omvang van het beleidsinitiatief. Er 

wordt ook geen vaste kapitaalskost verondersteld en er is een technische superioriteit die steeds 

een berekeningsresultaat aangeeft. 

In boekdeel vier van de handleiding gaan we uitgebreider in op een voorbeeld van een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse.  
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4.7.5 Sterktes en zwaktes 

De uitvoering van een kosten-batenanalyse noodzaakt de evaluatoren tot het stellen van essentiële 

vragen naar de doelgroep van het beleid, de voor- en nadelen van een beleidsinitiatief, welk deel 

van de bevolking voordeel heeft en welk deel nadeel ondervindt, etc. In dat opzicht draagt een KBA 

tot de transparantie van het beleid. Doordat ook negatieve baten of effecten worden onderzocht, 

kan een KBA de basis vormen voor een flankerend beleid. Naast de keuze van een bepaald 

beleidsalternatief beslist men dan over additionele maatregelen om de ongewenste effecten te 

milderen. Als zodanig zal flankerend beleid geen deel uitmaken van de KBA en in geld worden 

gewaardeerd. De beslissing is wel gebaseerd op de beoordeling van alternatieven via de KBA. 

De techniek van KBA legt de nadruk op de kosten en effecten van een beleidsinitiatief, maar is 

afhankelijk van andere technieken om de basisgegevens daarover te verzamelen. Een andere 

bepalende factor is ook de betrouwbaarheid van de basisgegevens: over effecten die ver in de 

toekomst liggen neemt de onzekerheid toe en dienen meer assumpties te worden gemaakt.  

 

Anderzijds zijn aan de kosten-batenanalyse een aantal nadelen en knelpunten verbonden. Voor 

sommige baten of effecten is het soms moeilijk om ze te kwantificeren doordat ze ongrijpbaar zijn. 

Deze laatste worden ook “imponderabilia” genoemd. De achteruitgang van bermflora is daarvan 

een voorbeeld.  

Heel wat andere effecten zijn wel tastbaar, maar moeilijk in geldtermen uit te drukken. Reistijdwinst 

bijvoorbeeld kan enkel met behulp van een aantal assumpties en afgesproken 

waarderingsmechanismen in geld worden uitgedrukt. Het gevaar bestaat echter dat in de analyse 

enkel de meetbare en in geld omzetbare effecten worden meegenomen waardoor een vertekening 

ontstaat. Wanneer het aantal relevante aspecten dat niet op geld waardeerbaar is de overhand 

krijgt, is het aangewezen om een multicriteria-analyse te overwegen.  

Verder worden in principe in een KBA alle effecten meegenomen, ongeacht of ze te koppelen zijn 

aan de beleidsdoelstellingen. Vanuit dat laatste perspectief biedt de kosten-effectiviteitsanalyse de 

voorkeur op een kosten-batenanalyse.  

Een ander knelpunt vormen de zogenaamde secundaire of indirecte effecten. Beleidsinitiatieven 

kunnen directe effecten genereren, waaronder meer valt dan vaak wordt aangenomen. Een 

railverbinding heeft niet alleen directe effecten voor de gebruikers, maar ook directe voor- en 

nadelen voor andere gebruikers in het bredere transportsysteem. Ook de impact op milieu kan hier 
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als direct effect worden bestempeld. Directe effecten kunnen echter op hun beurt hefboom zijn voor 

andere indirecte effecten die optreden door doorwerkingen van de economie in brede zin. Deze 

laatste zijn er altijd; de vraag is of ze doorslaggevend zijn. Wanneer men oordeelt dat dit niet zo is, 

worden ze enkel marginaal weergegeven. Hoewel strijdig met het principe van de KBA om alle 

effecten mee te nemen, gebeurt dit om pragmatische redenen, bijvoorbeeld omdat verbanden niet 

duidelijk uit te klaren zijn. Voor de analist is het echter opletten om hierin weloverwogen keuzes te 

maken. Ook hier bestaat bijkomend een gevaar voor vertekening wanneer wel onrechtstreekse 

voordelen in de analyse worden betrokken, maar geen indirecte nadelen en kosten.  

Verdelingsaspecten, hoewel politiek relevant, waarbij men uitsplitst naar deelgroepen, zijn moeilijk 

te integreren in een kosten-batenanalyse.  

4.7.6 Leeswijzer 

Centraal Planbureau Nederland (2003). Twee jaar ervaring met het Onderzoeksprogramma 

Economische Effecten Infrastructuur (OEEI). De discussie over indirecte effecten. ’s-Gravenhage. 

Chervel M. (1987). Calculs économiques publics et planification. Les méthodes d’évaluation de 

projects. Paris : Publisud. 

Hellendoorn J.C. (Red). Evaluatiemethoden ex ante. Hoofdstuk  3:  Monetaire Methoden. Afdeling 

Beleidsevaluatie en instrumentatie, Den Haag, 2001.  

Nas T.F. (1996). Cost benefit analysis. Theory and application. London: Sage. 

4.8 Kosteneffectiviteitsanalyse 

4.8.1 Omschrijving 

Een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) in de publieke sector kan omschreven worden als een 

analyse waarbij voor elk van de alternatieven voor een beleidsinitiatief wordt onderzocht hoe de 

kosten zich verhouden tot de effecten. De techniek is daarmee verwant met de kosten-

batenanalyse (KBA). Naast enkele parallellen heeft de KEA enkele belangrijke verschilpunten, 

waardoor de functie, de gebruikscontext en de toepassing deels afwijken van de KBA.  
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Een gemeenschappelijk kenmerk van beide technieken is dat men van de voor- en nadelen van de 

alternatieven een zoveel mogelijk gekwantificeerd overzicht tracht te geven en dit vanuit een 

maatschappelijk perspectief.  

De kosteneffectiviteitsanalyse verschilt ten eerste hierin dat, afhankelijk van de invalshoek, de 

nadruk ofwel meer op de baten (effecten), ofwel meer op de kosten ligt. In een 

kosteneffectiviteitsanalyse wordt onderzocht hetzij, gegeven een bepaalde omvang van de 

beoogde maatschappelijke effecten, welk alternatief zo efficiënt mogelijk kan worden gerealiseerd 

(kostenminimalisering), hetzij hoe men met gegeven middelen zoveel mogelijk maatschappelijk 

gewenste effecten kan realiseren (effectmaximalisering).  

Ten tweede wordt er ook niet naar gestreefd om alle effecten in geldtermen om te zetten.  

4.8.2 Functie 

Een kosteneffectiviteitsanalyse is een techniek die men in het evaluatieproces kan hanteren in de 

fase van analyse en beoordeling. De techniek wordt aangewend in zowel ex ante als ex post 

evaluaties. Bij ex ante evaluaties kunnen beleidsalternatieven tegenover elkaar afgewogen worden. 

In een ex post analyse kunnen gelijkaardige projecten worden vergeleken of kan de 

kosteneffectiviteit van een alleenstaand en uitgevoerd beleidsinitiatief bepaald worden. De functie 

van een KEA is te komen tot een synthesebeoordeling van het evaluandum.  

4.8.3 Context voor gebruik 

De KEA-techniek is voornamelijk nuttig wanneer gelijkaardige projecten of alternatieven in de 

balans liggen. De effecten zijn dan homogeen of kunnen herleid worden tot een kernresultaat 

waarop men kan vergelijken.  

Wanneer het gaat om alternatieve uitvoeringen van eenzelfde project zal de klemtoon op 

kostenminimalisering liggen. De effecten worden dan zelfs niet expliciet meegenomen in de 

analyse, omdat men ervan uitgaat dat ze niet of slechts in geringe mate verschillen. Efficiëntie, 

gegeven een zelfde effectiviteit is dan het eigenlijke evaluatiecriterium. Toch geeft een KEA geen 

indicatie van de economische rendabiliteit; men kan enkel een rangorde opstellen.  

Wanneer de alternatieven sterker verschillen en men vertrekt van een gegeven budget waarbinnen 

de alternatieven moeten passen, ligt het accent op effectmaximalisering en worden de effecten het 
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voorwerp van de analyse. Bij een ex ante evaluatie gaat het net als bij de KBA om verwachte 

effecten. In het geval van een ex post evaluatie kan men met geobserveerde gegevens werken.  

4.8.4 Toepassing 

Een kosteneffectiviteitsanalyse doorloopt vier stappen die we hieronder verduidelijken. 

1. Afbakening van de alternatieven en referentiesituatie 

Het oplijsten van eventuele alternatieven is ook bij een KEA de eerste stap. Ook hier moet een 

referentiesituatie gekozen worden: een nulscenario (geen beleid) of de situatie die ontstaat 

wanneer één van de alternatieven wordt uitgevoerd. Zoals bij de KBA kunnen dan de verschillen 

tegenover deze situatie worden bepaald voor kosten en effecten.  

 

2. Bepalen van kosten en effectparameters 

De tweede stap bestaat enerzijds uit het oplijsten van de kosten. Net als bij een kosten-

batenanalyse kan men overwegen om eventuele opportuniteitskosten te berekenen. Ook voor een 

kosteneffectiviteitsanalyse neemt men doorgaans enkel de directe, tastbare kosten met een 

duidelijk omlijnde monetaire waarde in aanmerking, zoals de investerings- of uitvoeringskost, 

eventuele onderhoudskosten. 

Anderzijds wordt in deze stap bepaald welke effectparameters worden gebruikt om de analyse uit te 

voeren. We gaven al aan dat bij sterk gelijkende alternatieven kan volstaan worden met een 

beperkt aantal of slechts één enkele effectvariabele. Voor de selectie van de effectparameters 

vormen de beleidsdoelstellingen het vertrekpunt. Hierin verschilt de kosteneffectiviteitsanalyse van 

de kosten-batenanalyse. Bij deze laatste worden zoveel mogelijk effecten in de analyse 

meegenomen, die niet noodzakelijk allemaal terugkeren in de beleidsdoelstellingen. Neveneffecten 

- gewenste en ongewenste- krijgen minder of geen aandacht in een kosteneffectiviteitsanalyse; de 

klemtoon ligt op gewenste hoofdeffecten zoals af te leiden uit de doelstellingen van het beleid en de 

beleidstheorie. Daar men de effecten zal waarderen vanuit een causale relatie met het 

beleidsinitiatief of de verschillende alternatieven, kan men stellen dat de geselecteerde 

effectparameters een maatstaf voor effectiviteit zijn.  

3. Waardering van effecten 
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Wanneer men de effectparameter(s) heeft geselecteerd, dienen deze gewaardeerd te worden, dit 

wil zeggen gemeten (ex post) of geschat (ex ante). Net als bij de kosten-batenanalyse dient de 

evaluator af te wegen in welke mate indirecte effecten worden meegenomen; vaak worden ze enkel 

marginaal meegenomen. Men geeft dan enkel een grootte-indicatie op. Een gevoeligheidsanalyse 

kan het gebrek aan accuraatheid van de schattingen dempen. Bij een kosteneffectiviteitsanalyse 

zijn er meer vrijheidsgraden doordat niet alle effecten in geldtermen moeten worden uitgedrukt. 

Hetzelfde geldt met betrekking tot het incalculeren van de tijdsduur.  

Wanneer de focus van de analyse op de kosten ligt (kostenminimalisering) wordt het 

waarderingsprobleem van de effecten zelfs geheel omzeild. Wanneer van jaar tot jaar voor 

eenzelfde alternatief dezelfde effecten worden verwacht, is het niet noodzakelijk de effecten over 

de gehele levensduur van het project te bepalen; één jaar volstaat dan. Het komt echter zelden 

voor dat aan deze voorwaarde is voldaan. Wanneer men meerdere alternatieven vergelijkt is 

bovendien de kans reëel dat ze een verschillende levensduur hebben. In dat geval kan men werken 

met een gemiddelde levensduur, met correcties voor de restwaarde of vervangingskosten. 

Mathematisch kan men ook opteren voor het kleinste gemene veelvoud als tijdsduur, maar dit 

resulteert echter vaak tot een zeer lange tijdshorizon waardoor de analyse een irreëel karakter kan 

krijgen.  

Wanneer de focus van de analyse op de effecten ligt (effectmaximalisering), hangt de noodzaak om 

effecten in geld uit te drukken af van de spreidingspatronen waarmee de effecten optreden. 

Wanneer bij één van de alternatieven gedurende de gekozen tijdsduur in de analyse de effecten 

permanent hoger of lager liggen in vergelijking met de andere alternatieven, kan men op basis 

hiervan een rangorde aanbrengen. Wanneer de beleidsalternatieven ongelijke spreidingspatronen 

vertonen, is het op geld waarderen van de effecten meestal wel noodzakelijk. Men heeft dan nog 

twee mogelijkheden: ofwel het totaal van de effecten in geld uitdrukken, ofwel een specifiek deel 

van de effecten in geldtermen omzetten, in het bijzonder deze effecten waarop de alternatieven 

relatief het sterkst verschillen. 

 

4. Voorstelling van de resultaten 

De laatste stap in een kosteneffectiviteitsanalyse omvat het voorstellen van de analyseresultaten. 

De wijze waarop dit kan, hangt opnieuw af van de klemtoon die men heeft gelegd, hetzij op 

effectmaximalisering bij een gegeven budget, hetzij op kostenminimalisering ingeval van een 

gelijkwaardige effectiviteit.  
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In het eerste geval kan men voor elk alternatief een tabel opmaken of een balans van positieve en 

negatieve effecten. In het tweede geval geeft men een kostentotaal op per alternatief. Wanneer 

men één effectparameter heeft gebruikt waarbij andere effecten van geringe betekenis zijn of 

ongeveer aan elkaar gelijk zijn, dan kan men ook een kosteneffectiviteitsratio berekenen: de 

verhouding van kosten tot effecten. 

Door een confrontatie van de gewenste hoogte van financiële middelen en de beschikbare 

financiële middelen, kan men tevens nagaan wat de mogelijke vermindering aan effectiviteit is die 

men moet getroosten om binnen de marges van het gegeven budget te blijven. Anderzijds kan men 

uit de kosteneffectiviteitsratio afleiden wat de meerprijs bij elk alternatief is om een surplus aan 

effectiviteit te realiseren.  

4.8.5 Sterktes en zwaktes 

Een van de voornaamste voordelen van de kosteneffectiviteitsanalyse is dat expliciet de link wordt 

gelegd met de beleidsdoelstellingen en de achterliggende beleidstheorie. Op basis daarvan worden 

immers de effectparameters geselecteerd voor de analyse. Daardoor kan de terugkoppeling van de 

resultaten naar de beleidsverantwoordelijken en andere stakeholders in zeer herkenbare termen 

worden verwoord.  

Het is niet steeds noodzakelijk om de bestudeerde effecten in geldtermen uit te drukken: de 

techniek biedt op dat vlak meer vrijheidsgraden dan bijvoorbeeld de kosten-batenanalyse en dit 

resulteert in ruimere toepassingsmogelijkheden.  

Het nut van de KEA hangt wel af van de mogelijkheid om accurate maatstaven voor effectiviteit te 

ontwikkelen en te waarderen. Een bijkomende voorwaarde is dat het aantal effectparameters sterk 

beperkt moet worden, zeker wanneer men de klemtoon in de analyse legt op effectmaximalisering. 

Dit kan echter problematisch zijn, wanneer aan het beleidsinitiatief meerdere en vooral 

uiteenlopende doelstellingen zijn gekoppeld, of wanneer andere doelstellingen uit een breder 

beleidsprogramma niet gehinderd mogen worden door het te evalueren beleidsinitiatief. In dat geval 

wordt de weging van parameters belangrijk. Men dient dan te overwegen of het niet nuttiger is te 

opteren voor multicriteria-analyse.  

De beperking van het aantal effectparameters betekent ook dat de KEA slechts kan gebruikt 

worden voor het vergelijken van gelijkende alternatieven. Zelfs beleidsalternatieven die een zelfde 

hoofdeffect nastreven, kunnen leiden tot andere contextfactoren of kenmerken van deze effecten. 
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Tewerkstellingseffecten bijvoorbeeld kunnen nog sterk verschillen op het vlak van duurzaamheid, 

werkzekerheid, opleidingsvereisten enzovoort.  

Door de koppeling met de beleidsdoelstellingen, bestaat het gevaar dat er minder aandacht wordt 

geschonken aan ongewenste (hoofd- of neven-)effecten. De tijdshorizon van een 

kosteneffectiviteitsanalyse reikt doorgaans van de korte tot middellange termijn, waardoor lange 

termijn impact buiten de analyse blijft. Nochtans kan daarvan de globale effectiviteit of het gebrek 

eraan afhangen. Dit hangt samen met de aard en sector van de beleidsdoelstellingen. Duurzame 

ontwikkeling, bijvoorbeeld, vergt noodzakelijkerwijze een lange tijdshorizon.  

Aan de hand van een kosteneffectiviteitsanalyse kan een beleidsinitiatief in samenhang met andere 

worden bekeken, tegen de achtergrond van een gegeven budget. Door het dynamisch concept kan 

het beslissingen over financiering en allocatie van middelen ondersteunen gedurende de duurtijd 

van een breder beleidsprogramma. Daardoor kan de techniek worden ingezet in zowel ex ante, 

tussentijdse als ex post evaluaties. 

4.8.6 Leeswijzer 

Hellendoorn J.C. (Red). Evaluatiemethoden ex ante. Hoofdstuk  3: Monetaire Methoden. Afdeling 

Beleidsevaluatie en instrumentatie, Den Haag, 2001. 

 

4.9 Comparatieve tijdreeksen 

4.9.1 Omschrijving 

Tijdreeksen zijn verzamelingen van herhaalde metingen op een zelfde indicator of zelfde set van 

indicatoren doorheen de tijd. Comparatieve tijdreeksen bevatten meetgegevens op dezelfde 

indicatoren voor een zelfde tijdssegment over verschillende evaluanda of analyse-eenheden 

(personen, locaties, organisaties).  

4.9.2 Functie 

Aan de hand van comparatieve tijdreeksen kan men de effectveranderingen bij de invoering van 

nieuwe maatregelen in de beleidsgroep aftoetsen tegen de trends in een vergelijkbare groep. Maar 

omdat de vergelijkbaarheid steeds belangrijke beperkingen zal hebben, kan men nooit met dezelfde 

Bart De Peuter, Joris De Smedt & Geert Bouckaert 141



Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

graad van zekerheid uitspraken doen over het beleidseffect als ingeval van een at random of via 

matching samengestelde controlegroep. Meerdere metingen voor en na de beleidsingreep zullen 

echter wel betere indicaties opleveren.  

4.9.3 Context voor gebruik 

Deze techniek is zeer geschikt in het kader van beleid waarvoor men op regelmatige basis 

gegevens verzamelen aan de hand van indicatoren of statistieken. Tijdreeksen worden vaak 

gebruikt daar ze nog opgestart kunnen worden nadat het beleid reeds van start gegaan is en vaak 

rechtstreeks uit het proces van beleidsuitvoering kunnen worden gegenereerd.   

Bij een experimenteel design of quasi-experimenteel design probeert men via een systematische 

procedure een controlegroep samen te stellen (at random of matching). Wanneer dit adequaat 

gebeurt, heeft men genoeg aan een eenmalige voor- en nameting bij de twee groepen om 

relevante verschillen (policy-on vs. policy-off) te achterhalen. In bepaalde gevallen zal men wel een 

aantal criteria kunnen hanteren om vergelijkbare eenheden te selecteren, maar men zal weinig vat 

hebben op de vergelijkingsgroep tussen de twee metingen.  

Is het beleid succesvol of niet? Het beantwoorden van deze vraag op basis van een enkele 

tijdreeks is zeer moeilijk. Verschillende elementen kunnen hier een belangrijke invloed uitoefenen. 

Zijn de resultaten het gevolg van het gevoerde beleid of vloeit het gewoon voort vanuit de 

datageschiedenis? Bovendien komt de interne validiteit in het gedrang; wat als bepaalde factoren of 

beslissingen op het zelfde ogenblik werden geïmplementeerd? Neem een opleidingsprogramma 

voor werklozen. Wat als naast het opleidingsprogramma ook nog bepaalde fiscale 

steunmaatregelen werden goedgekeurd die werkgevers stimuleren langdurige en jonge werklozen 

aan te werven? Wat als de berekeningswijze van de werkloosheidcijfers plots wijzigt? Het 

werkloosheidscijfer kan gedaald zijn, net voordat het beleid in voege kwam. Wil het evaluatieteam 

dit uitklaren dient het beroep te doen op tijdreeksen afkomstig uit andere gebieden zodat bepaalde 

vergelijkingen kunnen gemaakt worden.  

 

Voor een evaluator is het zeer zinvol te kunnen beschikken over een vergelijkingsgroep die het 

onderzochte beleid niet gehad heeft. In vele gevallen is het zeer moeilijk een goede 

vergelijkingsgroep te vinden, daar beide groepen vergelijkbare kenmerken dienen te hebben.  
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Bij comparatieve tijdreeksen gaat het in de praktijk meestal om een vergelijkbare groep dan wel een 

controlegroep in de strikte betekenis van het woord. Dit heeft alles te maken met de mate waarin 

men vat heeft op de vergelijkingsgroep. Zo zou men Vlaanderen bijvoorbeeld kunnen vergelijken 

met andere Europese regio’s om de luchtkwaliteit op te volgen. Daarbij dient men aandacht te 

schenken aan het zoeken naar vergelijkbare regio’s aan de hand van een aantal criteria. In het 

voorbeeld kan dit het bruto regionale product zijn, de aanwezigheid van bepaalde chemische 

verwerkingsnijverheid, verkeersintensiteiten enz. Het milieubeleid in Vlaanderen zal verschillen van 

dat in de vergelijkbare regio’s. Met andere woorden: in de vergelijkingsgroep heeft men geen 

policy-off situatie, maar een afwijkende policy-on situatie. Ook in andere regio’s worden 

milieumaatregelen getroffen.  

Zo kan men de luchtkwaliteit van Vlaanderen monitoren tegen het licht van een bepaalde 

beleidsmaatregel die wordt ingevoerd. De evolutie van de Vlaamse luchtkwaliteit kan men 

vergelijken met de trends van vergelijkbare regio’s. De conclusies gebaseerd op de vergelijking 

zullen niet met zekerheid de effectiviteit van het Vlaamse beleid kunnen beoordelen. Maar de 

comparatieve gegevens over de vergelijkbare regio’s kan men wel afwegen tegen mogelijke andere 

factoren die de trend van de effectvariabele voor Vlaanderen kunnen verklaren, bijvoorbeeld het 

fenomeen van statistische regressie. 

4.9.4 Toepassing 

Schematisch kan de werkwijze van comparatieve tijdreeksen als volgt worden voorgesteld.  

Beleidsgroep O O O X O O O 
Vergelijkingsgroep O O O  O O O 

 

Tijdreeksen bevatten vaak niet enkel de periode voor en na de beleidsuitvoering. Vaak zal men ook 

monitoren tijdens de duurtijd van het beleid. Een beleidsmaatregel blijft bovendien vaak een hele 

tijd van kracht. Het is dan interessant om informatie te hebben over de duurzaamheid van 

geobserveerde effecten of veranderingen. Ook hier kan men met of zonder een vergelijkingsgroep 

werken.  

 Beleidsgroep O O O X O X O X O X O X O 
(Vergelijkingsgroep) O O O O O O O O O O O O O 
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Tijdreeksen hebben ook nut in het kader van meer complexe beleidsinitiatieven. Wanneer men 

maatregelenpakket uitwerkt in functie van eenzelfde doelstelling, is het vaak moeilijk, zoniet 

onmogelijk, om het effect van elke maatregel apart te gaan bepalen. Een deel van de oplossing is 

om de verschillende maatregelen gefaseerd in te voeren. In combinatie met monitoring kan men de 

evolutie vóór en na elke maatregel in kaart brengen, zoals hieronder schematisch weergegeven: X1  

duidt op de introductie van de eerste maatregel, X  op de invoering van een tweede maatregel. 2

Beleidsgroep O O O X 1  O O X  2 O O O 

 

Vaak zal het echter voorkomen dat heel wat van deze observaties retrospectief samengesteld 

worden op basis van de beschikbare informatiebronnen. Toch zal de betrouwbaarheid toenemen 

indien meerdere observaties in het onderzoek worden opgenomen.  

Op basis van veranderingen in de waargenomen patronen voor en na de beleidsimplementatie 

beoordeelt het evaluatieteam outputs en effecten. Deze techniek, indien correct uitgevoerd, vermijdt 

een aantal mogelijke gevaren op vlak van de interne validiteit.  

Een evaluatie vereist in het kader van tijdreeksen steeds een data interpretatie. Vaak is het succes 

van een bepaalde maatregel niet te verklaren aan de hand van één enkele indicator of waarneming. 

Het kan zelfs zeer complex worden indien bepaalde indicatoren gewag maken van een verbetering 

terwijl andere juist het tegengestelde aangeven. In het kader van een beleid met als doel de 

reductie van de werkloosheid kan het zijn dat de werkloosheid van jongeren is afgenomen maar 

deze van de laaggeschoolden is toegenomen. De beleidsresultaten zijn dus niet éénduidig, dit 

maakt de interpretatie van de gegevens zeer complex waarbij het als evaluator zeer belangrijk is de 

noodzakelijke neutraliteit te bewaren. 

4.9.5 Sterktes en zwaktes 

Ook tijdreeksen zijn onderhevig aan bepaalde sterkten en zwakten.  

Tijdreeksen lenen zich tot bevattelijke grafische voorstellingen van evoluties en trends. Ze kunnen 

de aandacht richten op belangrijke schommelingen in waarden op effectvariabelen, maar ook voor 

eventuele controlevariabelen die men opvolgt. Onderzoekers kunnen de vraag stellen of bepaalde 

effecten verdwijnen of zichtbaar blijven over een langere tijdsperiode. Doen zich bepaalde trends 

voor? Deze vragen zijn beantwoordbaar aan de hand van correct opgezette en geïmplementeerde 

tijdsreeksen. 
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Mogelijke zwakten in het gebruik van tijdreeksen hangt in de eerste plaats nauw samen met de 

beschikbare data. Wil de organisatie of het evaluatieteam tijdreeksen creëren heeft men nood aan 

correcte en volledige data. In vele gevallen echter is het verzamelen een ware lijdensweg. Dit 

moeilijke proces kan te wijten zijn aan verschillende elementen, gaande van onvolledige tot 

incorrecte data. De vermelde problemen maken het ofwel onmogelijk correct en volledige 

tijdreeksen op te bouwen ofwel is het vanuit een aantal statistische wetmatigheden noodzakelijk 

over meer data te beschikken. Daarom dienen organisaties heel wat cruciale data te verzamelen 

opdat dergelijke evaluatietechnieken kunnen toegepast worden. 

Een tweede belangrijk nadeel heeft betrekking op de noodzaak aan speciaal geconstrueerde 

complexe tijdreeksen die heel wat specifieke competenties en kennis vereisen. Zeker de 

statistische analyse van tijdreeksen zal in de meeste gevallen dienen te gebeuren door specialisten 

ter zake, wat op zijn beurt leidt tot een verhoging van de kostprijs en een mogelijk moeilijke 

zoektocht naar de juiste competente organisaties en personen. 

Het is echter opletten om te snel conclusies over beleidseffecten te formuleren enkel gebaseerd op 

een snelle screening van tijdreeksen. Het is raadzaam om steeds een statistische analyse toe te 

passen om dergelijke ‘evidente’ veranderingen te staven. Pas dan kan men een beoordeling maken 

met een gekende graad van zekerheid. Tijdreeksen vormen in dat opzicht dan ook eerder een 

kader of vertrekpunt voor analyse. 

4.9.6 Leeswijzer 
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5. Technieken voor beoordeling 

5.0 Inleiding: waarderen en rangordening 

5.0.1 Omschrijving 

Evaluatie hebben we omschreven als de systematische bepaling van de meerwaarde of het belang 

van datgene wat geëvalueerd wordt, het evaluandum.  

Waardebepaling is het proces waarbij men normen - omschrijvingen van wat ‘goed’ en wat ‘slecht’ 

is- opstelt en toepast op beschrijvende gegevens over het evaluandum. 

5.0.2 Functie 

In de lijn van wat de meeste auteurs stellen, kunnen we de beoordelingsfase van een 

evaluatieproces zien als de essentie van evaluatie: het waarderen of toekennen van waarden aan 

het evaluandum. Waardebepaling gebeurt om expliciet evaluatieve conclusies te trekken over de 

meerwaarde van het evaluandum als geheel of een bepaalde dimensie of component ervan.  

5.0.3 Context voor gebruik 

Waarderen kan op twee verschillende wijzen: in absolute of relatieve termen. De meerwaarde van 

het evaluandum - hetzij als geheel, hetzij een bepaalde dimensie of component ervan- kan dus een 

absoluut of een relatief label zijn.  

Welke werkwijze voor waardebepaling relevant is, hangt af van de context en opzet van de 

evaluatie en anderzijds van het evaluandum zelf.  

In het kader van het motief dat centraal staat in een ex ante evaluatie - ondersteuning van de 

beleidsplanning- is vaak een relatieve waardebeoordeling relevant. In het bijzonder wanneer 

verschillende beleidsalternatieven tegenover elkaar worden afgewogen, kan de meerwaarde van 

één alternatief uitgedrukt worden ten opzichte van de andere alternatieven.  

In het kader van een ex post evaluatie zal men vaak tot een eindbeoordeling van het evaluandum 

willen komen vanuit het motief van verantwoording of beleidsleren. Anderzijds kan ook hier een 

relatieve waardering belangrijk zijn, bijvoorbeeld wanneer het evaluandum bestaat uit een 
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verzameling van vergelijkbare entiteiten of wanneer het evaluandum op verschillende plaatsen 

werd toegepast. Zo kan een beleidsinitiatief in de OCMW sector worden toegepast in meerdere 

gemeenten. In een evaluatie kan men de resultaten binnen verschillende gemeenten gaan 

vergelijken. 

Bij het waarderen in absolute termen kan men classificaties (grading) hanteren. Bij het waarderen 

in relatieve termen komt er steeds een element van rangordening bij kijken. De mogelijkheden voor 

rangordening hangen samen met het meetniveau van de variabelen. Men kan ook scoreschalen 

ontwerpen (cf. infra).  

5.0.4 Toepassing 

Waarde toekennen aan een evaluandum kan op basis van één of meerdere evaluatiecriteria. Per 

criterium kan men één of meerdere variabelen hanteren waarvoor men beschrijvende gegevens 

over het evaluandum verzamelt. In de praktijk komt de laatste situatie het meest voor.  

Bij het evalueren in absolute termen is een extern referentiekader of normering van belang. Er zijn 

verschillende bronnen denkbaar voor normbepaling: een politiek streefdoel, een technologische 

standaard of expertkennis. Normen kunnen ook van verschillend aard zijn: een absolute norm, een 

evolutie ten overstaan van een voorgaande meting, een marge met grenswaarden, of een kritieke 

drempelwaarde. 

Bij het evalueren in relatieve termen is eveneens een referentiekader van belang. Alleen kent men 

geen onvoorwaardelijke waarde toe, maar wel een waarde op basis van een vergelijking met hetzij 

een ander evaluandum, hetzij met hetzelfde evaluandum op een ander moment. 

Vaak zal men meerdere criteria of variabelen in acht nemen om een synthesebeoordeling van het 

evaluandum te maken. De variabelen die men hanteert kunnen kwantitatief en/of kwalitatief van 

aard zijn. In het bijzonder bij het waarderen in absolute termen en dit op basis van kwalitatieve 

variabelen dient men veel aandacht te besteden aan de omschrijvingen van de verschillende 

mogelijke categorieën of waarden die men aan het evaluandum kan toekennen.  

Bij het waarderen in relatieve termen, kan men steeds een volgorde aanbrengen ingeval men 

meerdere evaluanda beoordeelt.  

Een eerste mogelijkheid is classificeren. Men kan het evaluandum in een bepaalde klasse 

onderbrengen, bv. A, B, C waarbij A = zeer goed, B = goed, C = redelijk enz. Classificeren lijkt aan 

te sluiten bij het waarderen in absolute termen. De facto worden de evaluanda vaak gerangschikt 
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zonder dat het toekende label iets zegt over hun absolute meerwaarde. Bijvoorbeeld krijgt de beste 

10% dan een A toegewezen, de volgende 25% een B, de volgende 50% een C, de voorlaatste 15% 

een D en de laatste 5% een F. De evaluanda die in categorie A terecht komen zijn niet per definitie 

daadwerkelijk excellent, maar wel de beste uit de groep. De omgekeerde redenering geldt voor de 

categorie F: ze zijn de minste uit de groep, maar dit betekent niet automatisch dat ze in absolute 

termen ‘slecht’ zijn. Deze werkwijze resulteert in een volgorde van categorieën, maar binnen een 

categorie is er geen verdere rangschikking.  

Een tweede mogelijkheid is het rangschikken van evaluanda op basis van de toegekende 

meerwaarde. Elk evaluandum krijgt dan een bepaalde plaats in een globale rangschikking doch 

geen algemeen of op zichzelf staand label; de plaats in de rangschikking is relatief ten opzichte van 

de andere evaluanda. Het hoogste geplaatste alternatief is het beste, maar ook hier zegt dit in 

principe nog niets over de absolute waarde ervan.  

Het werken met scoreschalen is een instrument om zowel waarden toe te kennen als te komen tot 

een beoordeling van een beleidsinitiatief en eventuele alternatieven waarna deze in een rangorde 

geplaatst kunnen worden. We bespreken kort het onderscheid in types van schalen.  

De aard van de schaal hangt samen het met meetniveau van de variabele. Men onderscheidt vier 

meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval en ratio.  

Een nominale schaal vertoont geen ordening tussen de categorieën en heeft het laagste 

informatiegehalte. Gender is een voorbeeld van een nominale variabele. Men kan aan de 

categorieën (man/vrouw) een cijfer toekennen, maar dat heeft verder geen betekenis.  

Een ordinale schaal verschaft wel een ordening tussen de categorieën van de bijhorende variabele, 

hoewel geen exacte afstanden bestaan tussen de categorieën. Rangorde betekent dat men 

categorieën kunnen worden vergeleken als zijnde ‘meer’ of ‘minder’ dan een andere.  

Afstand betekent dat we kunnen meten hoeveel de ene categorie is ten opzichte van de andere. Bij 

ordinale schalen ontbreken afstanden. We kunnen bijvoorbeeld op dergelijk schaal aflezen dat ‘zeer 

goed’ beter is dan ‘goed’, maar de schaal verschaft geen informatie hoeveel beter ‘zeer goed’ is ten 

opzichte van ‘goed’. De meest gehanteerde ordinale schalen zijn zogenaamde Lickert-schalen: ze 

zijn belangrijk en vaak gebruikt in schriftelijke vragenlijsten en interviews, bij vragen over opinies en 

attitudes.  

Ordinale en nominale variabelen worden ook geduid met de verzamelterm discrete of niet-

metrische variabelen. Daartegenover staan de continue of metrische variabelen. Deze kunnen 
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worden uitgezet op interval- en ratioschalen. Deze schalen geven zowel een rangorde als 

afstanden tussen de categorieën weer. Het enige verschil is dat ratioschalen een echt nulpunt 

hebben, intervalschalen niet. Zo kan de oppervlakte gelijk aan nul zijn, maar een persoonlijke IQ-

score is dat niet.  

Algemeen beschouwd prefereert men metrische schalen boven ordinale schalen, die op hun beurt 

verkieslijk zijn boven nominale schalen.   

In de paragraaf over impact matrix (5.2) gaan we in op de stappen en bijhorende aandachtspunten 

bij de constructie van scoreschalen, toegepast op effecten en impact.  

5.0.5 Sterktes en zwaktes 

Scoreschalen leveren een gemeenschappelijk en gestructureerd kader om alternatieve evaluanda 

te beoordelen en te vergelijken. Dit kan zowel op basis van een variabelen als op basis van 

meerdere variabelen. In dat laatste geval is de weging van de variabelen belangrijk. Op basis van 

een scoreschaal kan een rangorde worden aangebracht.  

Anderzijds kan de betekenis van een score vrij snel arbitrair zijn. Veel aandacht moet daarom gaan 

naar het bereiken van consensus over de betekenis van scores bij het construeren en gebruik van 

een schaal. 

5.0.6 Leeswijzer 

Davidson E.J. (2004). Evaluation Methodology Basics. Thousand Oaks: Sage. 

 

5.1 Expert panel 

5.1.1 Omschrijving 

In het kader van evaluaties kan het evaluatieteam expertteams samenstellen. Meestal bestaat een 

dergelijke groep uit een aantal onafhankelijke deskundigen die algemeen erkend zijn binnen hun 

werkgebied.  

De techniek is ontstaan in de vroege jaren zeventig op basis van universitaire jury’s. Als evaluatie-

instrument is het maar interessant indien het op een zeer gestructureerde manier tot stand komt 
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waarbij het team samengesteld en begeleid wordt voor het komen tot conclusies op basis van de 

verzamelde data. 

5.1.2 Functie 

Het panel heeft de opdracht op basis van informatie uit verschillende bronnen een synthese te 

maken waarbij verschillende standpunten in acht worden genomen. Het uiteindelijke doel is te 

komen tot een consensus over de belangrijkste bevindingen van het evaluatieproces en een 

gezamenlijk oordeel over de werking van het beleid. Vaak zal dit oordeel een waardeoordeel zijn 

over bijvoorbeeld de beleidseffecten. Dit oordeel vindt zowel plaats op basis van de beschikbare 

informatie als op eerdere evaluatie-ervaringen.  

5.1.3 Context voor gebruik 

Een expert panel wordt hoofdzakelijk ingezet voor het beoordelen van de werking van het beleid. 

De vragen gesteld aan een expert panel kunnen zeer uiteenlopend zijn gaande van de relevantie 

van de beleidsdoelstellingen over het schatten van mogelijke effecten tot het beoordelen van de 

waargenomen outputs.  

Dergelijke panels kunnen een grote meerwaarde leveren in het beoordelen van de relevantie en de 

kwaliteit van beleid. Ook het maken van een interpretatie en het vellen van een oordeel zijn 

mogelijk aan de hand van een expert panel. Deze voorstelling maakt duidelijk dat het instrument in 

zowel ex ante als ex post evaluaties kan ingezet worden. 

Het gebruik van experts panels is aan te raden in situaties waarin voldoende kennis over de te 

evalueren materie bestaat, en in het geval van zeer complexe evaluatiesituaties. Een expert panel 

kan het bewerkstelligen van een consensus vergemakkelijken wanneer andere technieken 

onmogelijk op de complexe vraagstellingen een antwoord kunnen formuleren. Deze werkwijze laat 

toe te komen tot een algemene consensus over de finale conclusies. 

Een tweede situatie waarin deze techniek zeer nuttig blijkt is bij vrij eenvoudige maatregelen en 

projecten. In vele gevallen hebben dergelijke kleine evaluaties noch de budgetten noch de 

expertise om grote bevragingen te organiseren. Een expert panel laat in deze situatie toe, binnen 

een tijdsbestek van een aantal maanden voldoende inzichten bijeen te brengen om gefundeerde 

conclusies te formuleren. 
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Het formuleren van een onafhankelijk oordeel is een derde situatie waarin expert panels zeer 

bruikbaar zijn. Een dergelijke techniek biedt heel wat mogelijkheden in omstandigheden waarbij 

verschillende partners zeer uiteenlopende meningen hebben over de maatregel, project of beleid. 

Het bovenstaande overzicht maakt duidelijk dat de techniek zeer flexibel is en in zeer verschillende 

en uiteenlopende omstandigheden kan toegepast worden. 

5.1.4 Toepassing 

Het implementatieproces omvat verschillende stappen die we hieronder kort presenteren aan de 

hand van een voorbeeld betreffende de evaluaties van mogelijke anti-drugs campagnes in 

secundaire scholen. Verschillende benaderingen werden uitgetest, waarop het departement van 

onderwijs besliste een expert panel samen te stellen voor de selectie van de meest aangewezen 

benadering.   

Stap 1: Opmaak lijst potentiële experts 

In een eerste fase dient het evaluatieteam een lijst op te maken van alle potentiële experts die aan 

een aantal vooraf bepaalde voorwaarden voldoen. Experts dienen algemeen erkend te zijn omwille 

van hun expertise in minstens één van de beleidsaspecten. Daarnaast is het belangrijk dat ze willen 

meewerken en zich inzetten om de evaluatie tot een goed einde te brengen.  

Een belangrijke opmerking heeft betrekking op het mogelijke gevaar die experts te selecteren 

waarvan op voorhand geweten is dat ze het beleid ondersteunen. Beleidsmakers kunnen heel wat 

leren en de evaluatie heeft alle belang bij de aanwezigheid van een aantal kritische stemmen. 

In het voorgestelde voorbeeld heeft het departement van onderwijs een lijst opgesteld van een hele 

reeks ‘experts’, afkomstig uit verschillende disciplines en functies binnen het onderwijsveld. Het 

departement was van oordeel dat verschillende categorieën van experts diende te participeren 

gaande van leerkrachten, leden van schooldirecties, wetenschappers, evaluatoren en onderwijs 

beleidsmakers. Deze lijst van potentiële experts bevatte een dertigtal namen. 

 

Stap 2: Selectie van de experts 

Algemeen wordt aangenomen dat een expert panel bestaat uit zes tot vijftien leden, verspreid over 

de verschillende kennisdomeinen. De uitdaging voor het evaluatieteam ligt in de zo sterk mogelijk 
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diversificatie van de panelleden. Hoe meer strekkingen betrokken zijn bij het proces hoe beter de 

kwaliteit van uiteindelijke conclusies en hoe groter het draagvlak. 

Specifieke aandachtspunten in deze fase van het proces zijn tweeërlei. Enerzijds is de keuze van 

de moderator belangrijk, deze persoon dient over de nodige capaciteiten te beschikken voor de 

begeleiding van de groep van experts. Anderzijds dient ook voldoende aandacht besteed te worden 

aan het secretariaat en de weergave van de verschillende standpunten. 

Het departement van onderwijs heeft uiteindelijk een groep van 15 ‘experts’ geselecteerd. Alle 

belangrijke strekkingen maken hiervan deel uit. Voor elk van de categorieën heeft het departement 

de beste experts geselecteerd die bereid zijn mee te werken aan het evaluatieproces. 

 

Stap 3: Onderzoek 

Het aantal keer dat het panel samenkomt, varieert meestal tussen drie en zes. Belangrijk hierbij is 

dat de planning van deze samenkomsten duidelijk op voorhand besproken wordt tussen de 

verschillende partners. De discussies tussen het panel verlopen meestal achter gesloten deuren en 

blijven in de regel geheim. 

De verschillende experts overlopen en analyseren individueel de verzamelde data, dit kan gaan van 

bepaalde documenten over statistische analyses tot tussentijdse rapporten. Aanvullend hierbij 

bestaat de mogelijkheid dat leden ook zelf bepaalde onderzoeksdaden stellen zoals het interviewen 

van bepaalde stakeholders. Dit is volledig afhankelijk van situatie tot situatie. Deze vaststelling 

maakt duidelijk dat een expert panel slechts zeer zelden als enige evaluatietechniek gebruikt wordt. 

Vaak zal het samengaan met andere observatietechnieken.  

In het kader van het voorbeeld heeft het panel in opdracht van het departement van onderwijs een 

aantal criteria bepaald die het mogelijk maken voorliggende evaluaties van preventiecampagnes te 

analyseren. Het expert panel kwam tot het besluit wat elke evaluatie minimaal dient te 

onderzoeken. Het expert panel heeft 132 evaluatierapporten bestudeerd, op basis hiervan hebben 

de verschillende experts voorstellen gedaan tot verbetering. 
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Stap 4: Synthese 

Het panel brengt de conclusies en aanbevelingen samen in een rapport. Over deze conclusies en 

aanbevelingen dient een consensus te bestaan binnen het panel. In situaties waarbij geen 

consensus mogelijk is, kan het zinvol zijn die conclusies op te nemen waar de meerderheid van het 

panel akkoord mee gaat. Eventueel kan ook het aantal voor- en tegenstanders gepreciseerd 

worden per conclusie of aanbeveling. Het panel komt een laatste keer samen nadat de 

opdrachtgever de tijd heeft gehad mogelijke feedback te formuleren op het rapport. Vaak is het zeer 

interessant voor de deelnemers de opmerkingen, bedenkingen of steunbedenkingen van de 

opdrachtgever te kennen.  

Het expert panel heeft een rapport overgemaakt aan het departement van onderwijs met de 

belangrijkste bevindingen. Het expert panel heeft uiteindelijk 9 voorbeeldprojecten en 33 

waardevolle projecten geselecteerd die als basis kunnen dienen voor alle scholen. Dit oordeel is in 

de eerste plaats gebaseerd op de eigen individuele expertise en ervaring en in de tweede plaats op 

een algemene consensus tussen de experts. Het rapport bevat een samenvatting van elk van deze 

projecten. Op basis van dit proces zal het departement een permanent opvolgingsysteem 

ontwikkelen en introduceren zodat de meeste waardevolle en bruikbare strategieën verder kunnen 

ontwikkeld worden.  

Dit voorbeeld toont duidelijk aan dat de inzet van een expert panel zeer waardevol kan zijn als 

evaluatie-instrument. Een goed opgezet en functionerend panel kan vrij snel tot conclusies en 

aanbevelingen komen.  

5.1.5 Sterktes en zwaktes 

Een eerste belangrijk voordeel van de techniek is de kostprijs. Deze blijft vrij beperkt daar enkel 

experts erbij betrokken zijn. Dit komt tevens de geloofwaardigheid van de evaluatieoefening ten 

goede indien algemeen erkende experts worden aangesteld. 

De grote flexibiliteit van de techniek kan beschouwd worden als een derde belangrijk voordeel. 

Tijdens het evaluatieproces kan het evaluatieteam verschillende elementen bijsturen indien dit 

nodig blijkt. Deze flexibiliteit verwijst tevens naar het grote aantal functies dat een expert panel kan 

vervullen, vaak complementair met andere evaluatietechnieken. Zowel in ex ante als ex post 

evaluaties kan een expert panel een niet onbelangrijke rol vervullen. 
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Een vierde element hierbij is de snelheid, op een zeer korte tijd kan een expert panel op basis van 

de reeds verzamelde data, komen tot algemene conclusies en aanbevelingen. 

Een eerste zwakte betreft het risico op mogelijke vertekening. Het evaluatieteam of de 

opdrachtgever kan de selectie van de experts beïnvloeden en zelfs sturen. Dit kan tot gevolg 

hebben dat een expert panel niet de nodige afstand kan bewaren of niet voldoende kritisch kan zijn 

ten aanzien van het te evalueren beleid. 

Het bekomen van consensus of het in rekening brengen van de standpunten van de meerderheid 

kan resulteren in het onderschatten of opzij schuiven van opinies en inzichten van minderheden. 

Daarenboven kan het werken naar een consensus teven leiden tot een convergentie van de opinies 

zonder dat deze als de belangrijkste worden aanzien. 

Een laatste mogelijk nadeel is de belangrijkheid van de begeleiding en het coachend vermogen. 

Een expert panel voorzitten en begeleiden verdient bijzondere aandacht opdat het hele proces zal 

slagen.  

5.1.6 Leeswijzer 
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5.2 Impact matrix 

5.2.1 Omschrijving 

Een impact matrix is een tabel waarin enerzijds (alternatieven van) geplande beleidsinitiatieven 

ofwel uitgevoerde beleidsinitiatieven en anderzijds de verwachte effecten worden geplaatst. 

Kolommen kunnen de beleidsinitiatieven bevatten en de rijen vertegenwoordigen de betrokken 

effecten, of omgekeerd. De cellen van de tabel kunnen cijfers, beschrijvende tekst, symbolen of 

kleuren bevatten. Het wordt gebruikt als samenvattend overzicht van de resultaten van een 

inschatting of berekening van de effecten of impact. De richting en volume van de effecten kunnen 

aangeduid worden, alsook de risico’s of kansberekeningen, of nog de mate van onzekerheid over 

de vermelde kenmerken van de effecten.  

 Impactcluster 1 Impactcluster 2 Impactcluster 3 
Maatregel 1    
Maatregel 2    
Maatregel n    

Tabel 12: Sjabloon van een impactmatrix 

5.2.2 Functie 

Binnen het evaluatieproces is deze techniek het meest nuttig in de stap van beoordeling. De 

compactheid van de tabel heeft een structurerend karakter wat zich ook leent tot een gerichte 

communicatie van de analyse- en beoordelingsresultaten. 

Meestal zullen verschillende maatregels het evaluandum zijn wanneer deze techniek gebruikt 

wordt. De techniek kan zowel in het kader van ex ante, tussentijdse als ex post evaluaties ingezet 

worden. Bij tussentijdse en ex post evaluaties staat de beoordeling van doelbereiking en effectiviteit 

centraal. Bij ex ante evaluaties kan een impact matrix beslissingen in het kader van beleidsplanning 

ondersteunen. Men kan daarbij vooruitkijken naar de effectiviteit van verschillende maatregels, 

maar ook van het maatregelenpakket als geheel. Door zowel te kijken naar de componenten als 

hun samenhang als pakket, kan men ook neveneffecten identificeren.  

De techniek sluit op aan bij die van concept mapping toegepast op effecten en impact, waarbij 

impactclusters worden gedefinieerd. Deze impactclusters kunnen gerelateerd zijn aan verschillende 

beleidsdomeinen waardoor de techniek ook in het kader van de evaluatie van 

domeinoverschrijdend beleid, en meer bepaald transversaal beleid, bruikbaar is. Bij transversaal 
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beleid worden doelstellingen binnen een beleidssector nagestreefd waardoor effecten kunnen 

ontstaan binnen andere sectoren.  

De techniek kan ook werken met scoreschalen. Deze laatste werkwijze wordt wel vaker gebruikt om 

projecten te selecteren, maar kan ook aangewend worden om uiteenlopende maatregelen op een 

homogene manier ex ante te beoordelen, op basis van informatie over de verwachte effecten en 

impact.  

5.2.3 Context voor gebruik 

Voor een beleidsinitiatief dat uit een relatief uitgebreid maatregelenpakket bestaat en waarbij 

meerdere sectoren betrokken zijn, is een diepteanalyse van de impact van elk van de afzonderlijke 

maatregelen niet haalbaar; het ontbreekt aan tijd en middelen om ex post alle noodzakelijke 

observaties (bij een tussentijdse of ex post evaluatie) of ramingen (ex ante) te maken en daarna de 

data te verwerken. Bovendien zal dergelijke analyse daarbij beperkt moeten worden tot één van de 

outputdimensies of een type van doelgroep. Diepteanalyses van impact focussen meestal op het 

microniveau. Om echter tot een globale of synthesebeoordeling van een maatregelenpakket te 

komen, moet men eerder op macroniveau werken.  

In dergelijke context moet men teruggrijpen naar meer pragmatische methoden en technieken voor 

analyse, waarmee de impact matrix ingevuld kan worden. Afhankelijk van de aard en 

beschikbaarheid van informatie en het soort maatregel, kunnen dit kwantitatieve technieken (bv. 

extrapolatie) en/of kwalitatieve technieken (bv. Delphi) zijn. Extrapolaties zijn slechts mogelijk onder 

bepaalde randvoorwaarden die echter niet vanzelfsprekend zijn voor alle betrokken effecten en 

impacts. In elk geval zal een kwalitatieve interpretatie en toelichting noodzakelijk blijven bij elke 

oefening om een impact matrix op te stellen en te lezen.  

5.2.4 Toepassing 

Het opstellen van een impact matrix is het resultaat van analyse en is functioneel voor het maken 

van beoordelingen van een maatregelenpakket in relatie tot verschillende impactclusters die tot 

verschillende beleidssectoren kunnen behoren. De ultieme betrachting is dan te komen tot een 

eindoordeel of synthesebeoordeling. Hiervoor zijn minstens een drietal benaderingen mogelijk.  
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(1) Het beoordelen van de impact van elke maatregel per impactcluster: hiermee kan men 

maatregelen identificeren die het meest effectief zijn alsook deze die onbeduidende of 

nadelige effecten daarop hebben. Deze benadering wordt hieronder verder uitgewerkt bij 

de bespreking van scoreschalen. Voor meer informatie verwijzen we ook naar de aparte 

paragraaf rond de techniek van rangordening en bijhorende instrumenten, waaronder het 

werken met scores. 

 

(2) Het beoordelen van de synergie tussen maatregels: hiermee kan men nagaan in welke 

mate verschillende maatregels elkaar versterken in termen van effecten binnen eenzelfde 

impactcluster. De maatregels kunnen enerzijds tot dezelfde beleidssector behoren waarbij 

men de interne synergie of coherentie van beleid kan evalueren. In het andere geval 

behoren de maatregels tot verschillende beleidssectoren, waardoor geëvalueerd kan 

worden op externe synergie of consistentie van beleid met beleid in andere sectoren. Deze 

benadering, namelijk het beoordelen van synergie, komt aan bod bij de bespreking van een 

volgende techniek: de cross impact matrix.  

 

(3) Een algemene beoordeling die de voornaamste impacts én de coherentie tussen 

maatregels afdekt: hiermee kan men de maatregelen classificeren in termen van hun 

bijdrage tot de globale effectiviteit van het maatregelenpakket. Deze benadering wordt 

verder toegelicht bij de bespreking van de techniek multicriteria-analyse.  

Het gebruik scoringsschalen bij het opstellen van een impact matrix resulteert in beoordelingen die 

onderling vergeleken kunnen worden, geaggregeerd en waarvan gemiddelden berekend kunnen 

worden. Hoewel scoringsschalen niet vergelijkbaar zijn over impactclusters heen, helpen ze 

rechtstreeks om de globale synthese van een evaluatie te schrijven.  

Er zijn verschillende gebruiksmogelijkheden. Wat mogelijk is, hangt af van de fase waarin het 

evaluatieproces van een impactevaluatie zich bevindt wanneer de scoringsschaal geïntroduceerd 

wordt. Onderstaande tabel geeft drie fases aan en beschrijft op welke wijze een scoringsschaal kan 

bijdragen aan het formuleren van conclusies.
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Fase in het evaluatieproces Functie van scoringsschaal 
Structurering van de evaluatie, vóór 
aanvang dataverzameling 

Homogene conclusies die eenvoudig samen te vatten zijn tot een 
synthesebeoordeling, per maatregel en voor het totaalpakket van 
maatregelen.  

Na dataverzameling, vóór aanvang 
beoordelingsfase 

Conclusies in relatie tot elk impactcluster én een 
synthesebeoordeling, per afzonderlijke maatregel. 

Na beoordeling van afzonderlijke 
maatregels 

Synthesebeoordeling voor het totaalpakket van maatregelen. 

Tabel 13: Fasen in het evaluatieproces en functies van een scoringsschaal  

Wanneer er al conclusies zijn gemaakt op maatregelniveau kunnen deze in een synoptische tabel 

weergegeven worden (cf. supra), per impactcluster. Het probleem kan zich echter stellen dat de 

impacts op de betrokken impactcluster die aan de verschillende maatregels worden toegedicht, 

moeilijk vergelijkbaar zijn. Voor de evaluator kan dit betekenen dat het onmogelijk is om alleen tot 

een synthesebeoordeling te komen.  

Een oplossing hiervoor kan zijn het samenbrengen van een stuurgroep of expertgroep. Binnen 

deze groep kunnen de bestaande conclusies besproken en bediscussieerd worden. Daarbij kan 

gevraagd worden aan de deelnemers om alle maatregelen op een zelfde impactschaal te 

positioneren waarbij men tracht om een groot mogelijke convergentie in de positioneringen te 

bereiken. Naast een intuïtieve schaal kan ook een paarsgewijze vergelijking worden gebruikt tussen 

de impacts waarbij men telkens een preferentie aangeeft alsook de intensiteit van de voorkeur 

(zeer sterk, sterk, zwak of zeer zwak). 

Welke procedure men ook volgt, het resultaat is een reeks van scoringsschalen (één per 

impactcluster). Elke classificatie kan immers omgezet worden in een score van -10 (negatieve 

impact) over 0 (neutrale impact) tot +10 (positieve impact). Daarna kan een impact matrix met de 

scores per maatregel opgesteld worden, met dezelfde structuur en complementair met de 

synoptische tabel. In deze matrix kunnen de maatregels onderling vergeleken worden op hun score 

met betrekking tot eenzelfde impactcluster. Scores tussen kolommen (impactclusters) vergelijken is 

echter niet mogelijk. Een score van 5 op het vlak van milieu-impact is niet vergelijkbaar met 

dezelfde score voor de impact op werkgelegenheid bijvoorbeeld. De combinatie van scores en 

kwalitatieve beoordelingen maakt het mogelijk om een synthesebeoordeling te maken voor het 

totaalpakket aan maatregels, en dit per impactcluster.  

 

Wanneer het evaluatieproces al de dataverzameling achter de rug heeft, maar nog niet gestart is 

met de beoordelingsfase, laat dit de evaluator toe om conclusies op te maken die meer 

Bart De Peuter, Joris De Smedt & Geert Bouckaert 159



Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

gestructureerd zijn en beter vergelijkbaar zijn tussen maatregels.  In bepaalde gevallen zijn 

standaard scoringsschalen voorhanden, vanuit het beleid of de administratie. In andere gevallen 

maakt het evaluatieteam één of meerdere schalen op, al dan niet in partnerschap met de 

opdrachtgever.  

 

Het creëren van een scoringsschaal voor effecten en impact kan gebeuren aan de hand van het 

formuleren van zogenaamde impact stellingen per impactcluster.  Deze impact stellingen 

beschrijven diverse aspecten van de korte en lange termijn effecten. De stellingen worden in 

algemene termen opgesteld zodat ze toegepast kunnen worden op de meeste maatregelen. Elke 

stelling beschrijft nauwkeurig een situatie die men als gunstig beschouwt in termen van impact. 

Voor een rigoureuze reconstructie van impact clusters en stellingen verwijzen we ook naar de 

techniek van concept mapping van impacts.  

In de praktijk kan er ook sprake zijn van gedeeltelijk succes in termen van impact, het uitblijven van 

impact of zelfs negatieve impact. Om deze verschillende situaties mee te nemen, moet de evaluator 

verschillende mogelijke niveaus van succes definiëren. Op die manier kan men schalen van impact 

met diverse niveaus tussen 0 (geen impact) en 5 (voortreffelijke impact) opstellen. De 

beschrijvingen die de verschillende impactniveaus omschrijven, zijn gecontroleerde trefwoorden of 

expressies. Voor elke impact stelling worden dus meerdere beschrijvingen voor de verschillende 

positieve impactniveaus opgesteld. Hetzelfde gebeurt voor negatieve impactniveaus.  

Vervolgens neemt de evaluator per impactcluster de verschillende impact stellingen en bijhorende 

beschrijvingen die de impactniveaus beschrijven door met de stakeholders. Deze stap is van 

belang voor een gemeenschappelijk begrijpen van de onderdelen en om consensus te bereiken 

over de scoringsschaal die in de evaluatie en bij de opmaak van de impact matrix zal gebruikt 

worden. Onderstaand schema geeft de structuur van een scoringsschaal voor een gegeven 

impactcluster weer in overeenstemming met met wat zonet beschreven werd.  
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-10 ... +10totaalscore voor impactcluster

impact stelling x

impact stelling y

selectie van passende
beschrijving

beschrijving x1

beschrijving x5

tussenliggende niveaus

+5
(max)

-5
(min)

beschrijving y1

beschrijving y5

tussenliggende niveaus

+5
(max)

-5
(min)

selectie van passende
beschrijving

 

Figuur 14: De creatie van een scoringsschaal op basis van impactstellingen 

Een laatste stap bestaat erin om de scoringsschaal toe te passen: het evaluatieteam overloopt met 

de stakeholders elke impactstelling en komt tot een keuze van de meest gepaste beschrijving en 

bijhorende score. Op deze wijze kan voor elk impactcluster een totaalscore van de impact berekend 

worden. Belangrijk is dat de beschrijvingen niet veranderd moeten worden om precies aan te 

sluiten bij de conclusies die de evaluator heeft opgesteld aan de hand van de beschikbare 

informatie. Naast de score maakt de evaluator immers ook volledige, kwalitatieve conclusies 

waarbij beoordelingen nauwkeurig toegelicht en geduid kunnen worden.  

 

Het voornaamste voordeel van de scoringsschaal is dat ze een raamwerk verschaft waarmee alle 

beleidsmaatregelen in een homogene structuur kunnen geanalyseerd en beoordeeld worden. Dit 

vergemakkelijkt het maken van een synthesebeoordeling op het niveau van het totaalpakket van 

maatregelen van het te evalueren beleidsinitiatief.  

 

Onderstaande tabel geeft een voorbeeld weer van een impact matrix waarin de velden zijn ingevuld 

op basis van een scoringsschaal, voor een beleidsinitiatief rond stadsvernieuwing. De maatregelen 

staan (per pakket) weergegeven in de eerste kolom. De eerste rij van de matrix geeft de 

impactclusters weer. Voor elk maatregelenpakket kan afgelezen worden wat de bijdrage qua impact 
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is aan elk van de impactclusters (score tussen 0 en 10). Een vergelijking van scores tussen 

kolommen is echter niet zinvol, noch kunnen scores per maatregel opgeteld worden.  

 

Bijdrage (0-10) van de 
maatregels aan de realisatie van 
verwachte effecten  

Sociale 
integratie Tewerkstelling 

Lokaal 
evenwicht 

tussen wijken 

Regionaal 
evenwicht 

tussen steden 
Stadsontwikkeling (n=2) 1 1 3 2 
Infrastructuur (n=4) 5 3 5 2 
Collectieve sociale acties (n=6) 7 5 3 3 
Individuele sociale acties (n=5) 6 6 2 2 

Tabel 14: Voorbeeld van een impactmatrix 

Het bovenstaande overzicht kan ook visueel worden voorgesteld aan de hand van een diagram. De 

dikte van de pijlen geeft de mate aan waarin de maatregels bijdragen aan elk van de verwachte 

effecten of impact(clusters). Onderstaand diagram bevat terug het voorbeeld van het 

beleidsinitiatief gericht op stadsvernieuwing.  

Stadsontwikkeling

Infrastructuur

Collectieve sociale
acties

Individuele sociale
acties

Regionaal evenwicht
tussen steden

Lokale evenwicht
tussen wijken

Tewerkstelling

Sociale integratie
 

Figuur 15: Diagram van verwachte of gerealiseerde impact 

Belangrijk voor de lezing van de tabel en het diagram is of het gaat om verwachte impact of 

gerealiseerde impact. Dit hangt samen met het soort evaluatie waarin men de techniek gebruikt: ex 

ante of ex post.  

Wanneer dergelijk diagram resulteert uit een tussentijdse of ex post evaluatie, kan het een vervolg 

zijn op het diagram van de verwachte effecten indien men al een ex ante evaluatie had uitgevoerd 

over hetzelfde evaluandum. Bovendien krijgt men aan de hand van bovenstaand diagram een 

indicatie van de complementariteit van de maatregelen in functie van de effecten. Om de coherentie 
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en/of consistentie verder te onderzoeken, kan men ook een cross impact analyse uitvoeren (cf. 

infra: 5.3). 

5.2.5 Sterktes en zwaktes 

De techniek van de impact matrix heeft als voordeel dat het een grote hoeveelheid aan informatie 

uit de fasen van data-analyse en beoordeling kan samenvatten in een overzichtstabel. Dat maakt 

de techniek zeer geschikt om te komen tot een synthesebeoordeling van bredere en complexere 

beleidsinitiatieven waarin een of meerdere maatregelpakketten in vervat liggen. Wanneer 

bovendien gewerkt wordt met scoringsschalen, kunnen maatregels onderling vergeleken worden op 

hun effecten of impact of langere termijn en dat binnen verschillende impactclusters. Op deze wijze 

ontstaat een gemeenschappelijk en gestructureerd kader om maatregelen te beoordelen en te 

vergelijken op impact.  

Een zwakte van de techniek kan precies ook liggen in het gebruik van scores in de matrix: de 

betekenis van een score kan vrij snel arbitrair zijn. Veel aandacht moet daarom gaan naar het 

bereiken van consensus over de betekenis van scores bij het construeren en gebruik van een 

schaal. Zoniet, komt de betrouwbaarheid van een synthesebeoordeling op basis van de 

impactmatrix op de helling te staan.  

Een impact matrix kan tevens ook de aanzet zijn tot het opstellen van een diagram van de 

geobserveerde effecten, als vervolg op een diagram van de verwachte effecten. Op deze wijze kan 

een link worden gelegd tussen een ex ante en een ex post evaluatie.  

5.2.6 Leeswijzer 

Miller D.C. (1991). “Guide for the selection and Construction of social scales and indices”. In: 

Handbook of Research Design and Social Measurement. London: Sage Publications, pp. 174-188. 

 

5.3 Cross impact matrix 

5.3.1 Omschrijving 

Een cross impact matrix is een tabel waarin de verschillende componenten van een beleidsinitiatief 

tegenover elkaar worden geplaatst. Afhankelijk van het analyseniveau en de complexiteit van het 
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beleidsinitiatief kunnen dit maatregels, projecten of prioriteiten zijn. Bij complexere 

beleidsinitiatieven is het eerder aangewezen om op maatregelniveau te werken.  

Zowel de rijen als kolommen bevatten de betrokken onderdelen van het beleid. De cellen van de 

tabel kunnen cijfers, beschrijvende tekst, symbolen of kleuren bevatten. Het wordt gebruikt als 

samenvattend overzicht van de resultaten van een inschatting of berekening van wederzijdse 

effecten of impact. Naast de sterkte wordt doorgaans ook de richting (+ of -) aangegeven.  

 Maatregel 1 Maartregel 2 Maatregel n 
Maatregel 1    
Maatregel 2    
Maatregel n    

5.3.2 Functie 

Qua functie in een evaluatieproces leunt deze techniek aan bij de impact matrix. De techniek kan 

ingezet worden in de fase van beoordeling. Net als de impact matrix draagt de compactheid van de 

tabel bij tot een gestructureerde en gerichte communicatie van de analyse- en 

beoordelingsresultaten. 

De techniek kan zowel in het kader van ex ante, tussentijdse als ex post evaluaties ingezet worden. 

Bij tussentijdse en ex post evaluaties gebruikt men empirische data om de wederzijdse effecten te 

verifiëren. Bij ex ante evaluaties kan een impact matrix beslissingen in het kader van 

beleidsplanning ondersteunen. Men kan kijkt daarbij vooruit naar potentiële interacties tussen de 

beleidscomponenten (prioriteiten, projecten, maatregels).  

Met de focus op wederzijdse effecten of impact is deze techniek meer bepaald gericht op het 

evalueren van synergieën. Wat verstaan we onder synergie? Het resultaat bij het samen, d.w.z. 

gelijktijdig, vóórkomen van twee elementen is sterker dan de som van de resultaten wanneer deze 

elementen afzonderlijk voorkomen. In termen van effect of impact verwijst synergie dus naar een 

versterking van effect of impact.  

Deze synergie kan intern of extern zijn. Wanneer de componenten behoren tot eenzelfde 

beleidssector kan men evalueren op interne synergie of coherentie. Wanneer de componenten 

behoren tot meerdere beleidssectoren kan men evalueren op externe synergie of consistentie.  
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5.3.3 Context voor gebruik 

Ook op het vlak van gebruikscontext vertoont de techniek van cross impact matrix parallellen met 

de techniek van impact matrix. Bij complexere beleidsinitiatieven die uit een relatief uitgebreid 

maatregelenpakket bestaan, is het belangrijk om een syntheseoordeel te kunnen maken, hetzij ex 

ante of ex post. Het zoeken naar synergieën is dan een belangrijke invalshoek voor evaluatie. 

Beleid dat binnen eenzelfde beleidsdomein tot stand komt, kan op interne synergie of coherentie 

geëvalueerd worden. In geval van domeinoverschrijdend beleid en meerbepaald van integraal 

beleid of gebiedgericht beleid, waarbij de maatregelen vanuit meerdere beleidsdomeinen tot stand 

komen, kan men externe synergie of consistentie evalueren.  

 

Het analyseniveau is van belang. Coherentie kan in het kader van ex ante evaluaties immers ook 

onderzocht worden aan de hand van andere technieken, zoals een doelboom. Deze brengt de 

potentiële beleidscoherentie op het niveau van doelstellingen in beeld: de inhoudelijke samenhang 

tussen strategische doelstellingen (effecten) en operationele doelstellingen (output). De cross 

impact matrix kijkt naar coherentie in termen van impact of lange termijn effecten.  

5.3.4 Toepassing 

Een eerste stap bestaat erin om de structuur van de matrix uit te tekenen. Het aantal rijen en 

kolommen is gelijk aan het aantal componenten van het niveau waarop geanalyseerd wordt 

(prioriteiten, projecten of maatregelpakketten, of maatregels). De cellen van de matrix laten toe om 

geïdentificeerde synergieën aan te duiden (X). Omdat de matrix in deze stap verondersteld wordt 

symmetrisch te zijn, zal slechts één helft ingevuld worden.  

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
M1          
M2 X         
M3  X        
M4          
M5          
M6    X X     
M7  X        
M8   X       
M9          

 Tabel 15: Sjabloon van een cross impact matrix 
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Deze aanpak mist echter nog precisie en blijft geheel theoretisch. Daarom is het noodzakelijk om 

op een meer accurate manier het belang van de verwachte synergie aan te geven en te valideren.  

In een tweede stap kan men, net als bij de opmaak van een impact matrix, met scores gaan 

werken. Zowel de sterkte als de richting van de synergie moet worden aangeduid, bijvoorbeeld aan 

de hand van onderstaand schema: 

2 Sterk positief synergie-effect 
1 Zwak positief synergie-effect 
-1 Zwak negatief synergie-effect 
-2 Sterk negatief synergie-effect 

Tabel 16: Voorbeeld van een scoreschaal voor synergie-effecten 

Naast de sterkte en de richting van het effect, kan men ook een indicatie van de zekerheidsgraad 

van de verwachte synergie aanduiden. Scores van onzekere synergieën kunnen tussen haakjes 

geplaatst worden. Blanco cellen duiden op het (verwacht) uitblijven synergie-effecten (noch positief, 

noch negatief). 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
M1          
M2 (2)         
M3 (1) (2)        
M4 1 (1)        
M5 -1 (1)        
M6 2 (1)  2 (2)     
M7 1 (2)   1     
M8 (2) 2 (2)  -1     
M9 (1)         

Tabel 17: Invulling van de cross impact matrix 

De wijze waarop men tot de invulling van de matrix komt, hangt ook hier af van de gehanteerde 

technieken voor dataverzameling en -analyse. Dit kunnen kwantitatieve (bv. macro-economische 

modellen) en/of kwalitatieve technieken (bv. delphi, focusgroep) zijn. De evaluator kan een eerste 

draft opstellen en daarna terugkoppelen naar de stakeholders. Deze laatsten kan men ook direct 

betrekken. Feedback van stakeholders of experts kan ook de zekerheidsgraad voor bepaalde 

scores verhogen.  

 

In deze stap bevat de cross impact matrix een gekwantificeerde synthese van de assumpties over 

synergieën tussen de componenten van het beleidsinitiatief. De assumpties zullen echter nog vaak 
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kwalitatief van aard zijn. Het is belangrijk om de informatie en redenering achter elke score te 

expliciteren en beschikbaar te maken voor de stakeholders.  

Totnogtoe zijn we uitgegaan van symmetrische synergie-effecten. Toch is het mogelijk dat binnen 

een gegeven paar van maatregelen er slechts een synergie is in één richting. Zo kan het zijn dat 

een positief synergie-effect optreedt wanneer maatregel x wordt toegevoegd aan maatregel y, maar 

dat het effect minder is wanneer maatregel y wordt toegevoegd aan maatregel x. Zo is de 

ontsluiting van een havengebied essentieel voor de aantrekkingskracht van een nabijgelegen 

industrieterrein, maar de verwachte toename aan economische activiteit door toedoen van de 

aanleg van de ontsluitingsweg kan deels bereikt worden zonder dat industrieterrein.  

Situaties van asymmetrische synergie (relatie van niet-wederzijdse onderlinge afhankelijkheid) 

kunnen aangeduid worden in het verdonkerde gedeelte in de cross impact matrix.  

 

Een derde stap vervolledigt de cross impact matrix door het berekenen van zogenaamde 

synergiecoëfficiënten. Ze worden berekend voor elke aparte maatregel en voor het 

maatregelenpakket als geheel, volgens de formules: 

( )
( ) 2xscoresaantal

scores
Cs +

+∑
+  

Als elke potentiële synergie tussen maatregels de maximumscore krijgt, is de coëfficiënt gelijk aan 

1.00. Ingeval van geen positieve synergie is de coëfficiënt gelijk aan 0.00. Wanneer er negatieve 

synergie bestaat of wordt verwacht, berekent men ook de samenvattende coëfficiënt voor negatieve 

synergie, volgens de formule: 

( )
( ) 2xscoresaantal

scores
Cs −

−∑
−  

 

Ter ondersteuning van de berekening van de coëfficiënten moeten 6 kolommen toegevoegd 

worden aan de cross impact matrix. Onderstaand voorbeeld is een fictief voorbeeld met 

asymmetrische synergie.  
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 s+ s- n+ n- Cs+ Cs- 
M1 - 2 1 1 -1 2 1 2 1 10 -1 7 1 0,71 -0,50 
M2  - 2 1 1 1 2 2  9  6  0,75  
M3 2 1 -     2  5  3  0,83  
M4    -  2    2  2  0,50  
M5 2    - 2 1 -1  5 -1 3 1 0,83 -0,50 
M6  1 1 1  -    3  3  0,50  
M7 1 1 1 1 1  -   5  5  0,50  
M8 2 1  -1 -2   -  3 -3 2 2 0,75 -0,75 
M9     1 1   - 2  2  0,50  
Tot.          44 -5 33 4 0,65 0,58 

Tabel 18: Synergiecoëfficiënten  

De kolommen “s+” en “s-“ geven de totaalscore voor positieve en negatieve synergie weer per 

maatregel. De kolommen “n+” en “n-“ geven de frequentie van positieve en negatieve scores weer, 

per maatregel. De kommen “Cs+” en “Cs-“ geven ten slotte de berekende samenvattende 

coëfficiënten van positieve en negatieve synergie weer. Voor elk van deze extra kolommen kan ook 

een totaalwaarde worden opgegeven die voor het beleidsinitiatief als geheel geldt. Voor Cs+ en Cs- 

zijn dit gemiddelden. Deze laatste berekening is echter enkel nuttig als men het beleidsinitiatief kan 

vergelijken met andere waarvoor dezelfde scoringsaanpak werd gevolgd. De kans daartoe is echter 

zeer klein.  Synergiecoëfficiënten zijn dan ook eerder accurate criteria voor een vergelijkende 

beoordeling van maatregelen in het kader van een evaluatie van het gehele beleidsinitiatief.  

Uit bovenstaand voorbeeld kan men besluiten dat maatregels 1, 2, 3, 5 en 8 essentieel zijn voor het 

succes van het beleidsinitiatief. Maatregel 7 heeft een zwakke synergiecoëfficiënt maar treedt wel 

met 5 van de 8 andere maatregels in synergie. Het weglaten van maatregel 9 zou daarentegen 

weinig invloed hebben op de andere maatregelen.  

 

Een verdere stap kan erin bestaan om de veronderstelde synergieën te gaan toetsen aan de 

realiteit. Dat kan bijvoorbeeld door middel van interviews met de doelgroep. Belangrijk is hiervoor 

voldoende tijd en middelen te voorzien en dit voordat het evaluatierapport geschreven wordt. Allicht 

zal men een keuze moeten maken welke interacties tussen maatregels men zal onderzoeken. De 

onderstaande tabel herneemt de oorspronkelijke tabel. De omkaderde gebieden geven aan wat 

verder empirisch onderzocht zal worden. Meestal zal men uitsnijdingen kiezen met de hoogste 

waarden (score van 2) en/of de meest betwiste of onzekere waarden (tussen haakjes).   
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
M1          
M2 (2)         
M3 (1) (2)        
M4 1 (1)        
M5 -1 (1)        
M6 2 (1)  2 (2)     
M7 1 (2)   1     
M8 (2) 2 (2)  -1     
M9 (1)         

Tabel 19: Selectie voor diepteanalyse van synergieën 

Ten slotte kan de empirische toetsing gevolgd worden door een kwalitatieve samenvatting van de 

beoordeling van de synergieën binnen het totale maatregelenpakket. Onderstaande tabel toont de 

meest geobserveerde synergie-effecten in evaluaties van de Europese structuurfondsen (periode 

vóór 2000) gericht op economische herstructurering.  

Domein Steun aan 
bedrijven 

Toerisme Infrastructuur Training Technologie 

Steun aan bedrijven -     
Toerisme ◘ -    
Infrastructuur ◘ ○ -   
Training ● ◘ ○ -  
Technologie ● ○ ◘ ● - 
Legende: effecten van synergie ● sterk ◘ gemiddeld ○ zwak  

Tabel 20: Synergie-effecten: voorbeeld van samenvattende tabel 

5.3.5 Sterktes en zwaktes 

De techniek van de cross impact matrix heeft als voordeel dat het op een systematische en 

overzichtelijke wijze complexe beleidsinitiatieven kan toetsen op hun interne en externe synergie. 

Ex ante kan men op deze wijze de impact en synergie-effecten in kaart brengen. Om de 

basisgegevens voor de cellen aan te leveren, dienen andere technieken aangewend. De kwaliteit 

van deze technieken bepaalt mee de betrouwbaarheid van de synergiecoëfficiënten die in de cross 

impact matrix berekend kunnen worden.  

De techniek laat toe om een uitgebreid en veelzijdig maatregelenpakket, waar al dan niet 

verschillende beleidsdomeinen bij betrokken zijn, te evalueren en te komen tot een 

synthesebeoordeling.  
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Het identificeren van potentiële synergieën en het analyseren van synergie-effecten heeft een 

prospectief karakter. Deze stappen kunnen aangevuld worden met een derde stap, namelijk het 

verifiëren van synergie-effecten aan de hand van empirische data. Deze laatste stap heeft een 

retrospectief karakter en kan aangewend worden in een ex post evaluatie.  

Het nadeel van de techniek - in het bijzonder wanneer men ze retrospectief wil aanwenden- ligt in 

de veeleisende randvoorwaarden van tijd en budget.  

5.3.6 Leeswijzer 

Gordon T.J. (1994). Cross impact method. AC/UNU Millennium Project. Futures Research 

Methodology.  

 

5.4 Multicriteria-analyse 

5.4.1 Omschrijving 

Multicriteria-analyse (MCA) werd ontwikkeld in de jaren zestig, als een ondersteuningsinstrument 

voor het bepalen van beleidsopties. Zeker in het kader van zeer complexe beleidsproblemen biedt 

MCA een mogelijke uitweg, het maakt gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens in de 

afweging van alternatieven. Inzicht verwerven in de mogelijke beleidsopties in complexe situaties is 

een essentiële voorwaarde om te komen tot een correct beleid. Beleidsmakers zijn dan ook een 

belangrijke partner en worden nauw betrokken bij de MCA.  

Zeker in de context waar meerdere criteria gehanteerd worden, kan heel wat verwarring optreden 

wat tot gevolg heeft dat het beslissingsproces niet of zeer moeizaam verloopt. Aan de hand van 

een eenvoudig voorbeeld illustreren we deze moeilijkheden.  

Twee dorstige personen proberen te beslissen of ze een fles cola dan wel een fles fruitsap zullen 

kopen. De twee hier gehanteerde criteria om te komen tot een beslissing zijn de kostprijs en de 

voedingswaarde van elke drank. De eerste persoon wenst slechts weinig geld uit te geven en wil 

hiermee een fles cola kopen daar deze goedkoper is. De tweede persoon is meer bezorgd over zijn 

gezondheid en wil hiervoor de duurdere maar gezondere fruitsap kopen. 

                           Spoor Beleid en Monitoring  170



5. Technieken voor beoordeling 

Wensen beide personen te komen tot een oplossing, namelijk de aankoop van één fles drank is het 

essentieel dat elk criterium in het beslissingsproces wordt meegenomen. Dus indien geld 

belangrijker is dan gezondheid, is de aankoop van cola de beste optie. Het is duidelijk dat 

overeenstemming bereiken over de relatieve belangrijkheid van elk criterium een zeer moeilijke 

opgave is. MCA is een instrument dat dit keuzeproces faciliteert en de relatieve belangrijkheid van 

de criteria weergeeft in het finale beslissingsproces. 

Het uiteindelijke doel van een MCA is te komen tot één enkele algemene eindconclusie of één per 

beleidsoptie. De conclusies komen tot stand in samenwerking met de opdrachtgever en de 

belangrijkste stakeholders. 

Een andere moeilijkheid in het beslissingsproces is het bewerkstelligen van consensus in een 

multidisciplinair team. Door gebruik te maken van MCA moeten de deelnemers niet akkoord gaan 

over de belangrijkheid van elk criterium afzonderlijk. Elke deelnemer geeft zijn of haar eigen 

oordeel. Op die manier levert iedereen een bijdrage aan de finale, gezamenlijke conclusie. 

5.4.2 Functie 

Een multicriteria methode heeft tot doel alle beleidsopties of beslissingscriteria op een 

gestructureerde manier naast elkaar te zetten. Beslissingen nemen bestaat vaak uit een veelheid 

aan keuzes. Daarenboven zal het beleid in belangrijke mate afhangen van deze keuzes. Een MCA 

zal de verschillende keuzes naast elkaar zetten, rekening houdende met de verschillende 

geopperde criteria.  

De techniek kan in verschillende settings ingezet worden, gaande van ex ante evaluaties waar de 

techniek de beleidskeuze ondersteunt, tussentijdse evaluaties voor het bijsturen van beleid dat 

reeds in de uitvoeringsfase is, tot ex post waarbij op basis van een MCA de effectiviteit en 

doeltreffendheid kan worden nagegaan. 

Belangrijke opmerking hierbij is dat MCA niet ‘de juiste’ oplossing aanreikt, daar een dergelijke 

oplossing helaas niet bestaat. Het resultaat van een MCA zal eerder ondersteuning bieden aan het 

beslissingsproces. Het helpt stakeholders in het organiseren van de beschikbare informatie, het in 

ogenschouw nemen van mogelijke consequenties. Men tracht het risico op ontevredenheid te 

minimaliseren.  
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5.4.3 Context voor gebruik 

MCA technieken zijn inzetbaar in een hele variatie van beslissingssituaties. De meest voor de hand 

liggende toepassing is dan ook in het kader van ex ante evaluaties. Beleidsalternatieven of 

varianten van projecten (bv. weginfrastructuur) kunnen onderling vergeleken en afgewogen worden 

op een zelfde set van criteria. Het gebruik in tussentijdse of ex post evaluaties is zeldzamer maar 

niet onmogelijk. Zo kan men een beleidsinitiatief dat werd uitgevoerd evalueren op een hele reeks 

aandachtspunten, en een eindbeoordeling geven.  

5.4.4 Toepassing 

Multicriteria-analyse doorloopt gewoonlijk een viertal basisstappen. We lichten ze hieronder toe.  

1. Definitie van de te evalueren maatregel, project of beleid 

De eerste stap in een MCA bestaat uit de identificatie van het evaluandum of de evaluanda 

(alternatieven, varianten). Iedereen dient akkoord te gaan over de focus en de scope van de 

analyse. Tevens dient het team een duidelijk overzicht te hebben over mogelijke moeilijkheden en 

uitdagingen zoals omgevingsfactoren, beschikbaar budget en tijd.  

Om de violen gelijk te stemmen dient het evaluatieteam de belangrijkste stakeholders te betrekken 

zodat iedereen het probleem op dezelfde wijze definieert en percipieert. Hierbij zal het 

evaluatieteam optreden als facilitator van een gestructureerd conversatieproces. Het uiteindelijke 

doel is de identificatie van alle facetten van het probleem door deze te clusteren. 

Deze eerste stap is noodzakelijk in een evaluatieproces. We nemen volgend voorbeeld: een 

persoon te reizen van Brussel naar Parijs en wil de beste reiswijze kennen. Hij wenst vijf 

alternatieven te bekijken: de auto, de bus, de gewone trein, de hogesnelheidstrein Thalys en het 

vliegtuig. 

 

2. Definiëren van de beoordelingscriteria 

Beoordelingscriteria vormen in belangrijke mate de basis voor het uitvoeren van een MCA. 

Stakeholders en opdrachtgevers formuleren, elk vanuit hun standpunt, bepaalde criteria op basis 

waarvan de analyse zal plaatsvinden. De definiëring kan plaatsvinden aan de hand van twee 

algemene strategieën. De eerste is een topdown benadering, die overeenstemt met een 

‘waardegerichte  benadering’. Hier komen criteria tot stand op basis van een hiërarchische 

benadering, die doelstellingen bepaalt van het strategische tot het operationele niveau. Op het 
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operationele niveau worden vervolgens de criteria gedefinieerd. Een tweede benadering is de 

bottom-up benadering ter ondersteuning van het denken in alternatieve oplossingen. Hierbij vindt 

een systematisch proces plaats waarbij criteria individueel gedefinieerd worden en samengebracht 

in bredere categorieën. In beide gevallen dienen criteria aan de volgende voorwaarden te 

beantwoorden: 

- Waarderelevant: de criteria zijn gekoppeld aan de doelstellingen van de stakeholders die 

duidelijke preferenties aanduiden; 

- Verstaanbaarheid: de achterliggende idee is duidelijk en er bestaat een consensus over de 

richting waarin mogelijke alternatieven zich moeten bevinden; 

- Meetbaarheid: alternatieven zijn kwalitatief of kwantitatief in kaart te brengen; 

- Volledigheid: de criteriaset dient alle belangrijke elementen van het onderzochte probleem 

af te dekken; 

- Geen dubbeltelling: elk criterium is verschillend, criteria opnemen die verwijzen naar 

hetzelfde is te vermijden. 

 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het evaluatieteam samen met de opdrachtgever voldoende 

aandacht dient te besteden aan het definiëren van de criteria. Proberen zo volledig mogelijk het 

probleem in kaart te brengen is de opdracht. 

 

Op basis van de probleemdefinitie gesteld in het voorbeeld waarbij een persoon het beste 

vervoermiddel tussen Brussel en Parijs wenst zal het evaluatieteam een aantal criteria moeten 

bepalen. In overleg me de opdrachtgever (de persoon in dit geval) stelt het team vijf criteria voor; 

comfort, kosten, milieu, privacy en reistijd. Op basis van deze vijf criteria zal het team een 

multicriteria-matrix opstellen. In het voorbeeld bestaat deze matrix uit vijf kolomen (de alternatieven) 

en vijf rijen (de criteria). Elke cel in de matrix staat voor de waarde van een criterium voor een 

bepaald alternatief. Een MCA analyseert elk criterium voor elk alternatief. Vervolgens wordt elk 

vakje ingevuld met gekwalificeerde of gekwantificeerde informatie. De onderstaande matrix bevat 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. 
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Criterium Kost / baat Eenheid Auto Bus Trein Thalys Vliegtuig 

Comfort  --/++ ++ - + ++ - 

Kosten ● Euro 125 50 70 130 160 

Milieu ● MJ Energieverbruik 1000 300 400 750 3200 

Privacy  --/++ ++ - --  - 

Reistijd ● Uren 5.8 7.0 8.3 4.4 3.2 

Tabel 21: Voorbeeld van een multicriteria matrix  

De eerste kolom bevat de vijf criteria die deel uitmaken van de analyse. De tweede kolom geeft 

weer of het gaat over een kost of een baat. Een kost betekent hoe lager hoe beter, een baat echter 

het omgekeerde, hoe hoger hoe beter. In de volgende fase gaan we over tot de analyse van deze 

multicriteria-matrix. 

 

3. Analyse van de outputs en effecten 

Deze derde stap in de ontwikkeling van een MCA bestaat achtereenvolgens uit het 

standaardiseren, wegen en rangschikken van de alternatieven. Dit proces kan gebaseerd zijn op 

kwalitatieve of kwantitatieve data, vaak zal het bestaan uit een combinatie van beiden. Het 

evaluatieteam kan beroep doen op verschillende methoden en technieken om de standpunten van 

de belangrijkste stakeholders in kaart te brengen. In vele gevallen zal het evaluatieteam en de 

stuurgroep de taak op zich nemen om de MCA te beoordelen.  

Aan de hand van ons voorbeeld lichten we de drie standaardstappen, standaardiseren, wegen en 

rangschikken toe. In dit voorbeeld standaardiseren we aan de hand van een interval. Bovendien 

beslist de persoon in kwestie aan elk alternatief een gelijk gewicht toe te kennen. Kolommen drie en 

vier in de volgende tabel geven de minimum- en maximumscore weer voor elk criterium. Deze 

scores kunnen een belangrijke rol spelen bij het toekennen van gewichten aan de verschillende 

alternatieven. Deze toekenning kan op verschillende manieren plaatsvinden. In het voorbeeld 

gebeurt dit op kwantitatieve basis. Andere mogelijkheden zijn een paarsgewijze vergelijking of het 

bepalen van een prioriteitsvolgorde van de criteria. 

De onderstaan de tabel geeft de standaardisatie weer, alsook de toekenning van gewichten en de 

minimum- en maximumscores. 
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Criteria Standaardisatie 
Minimum- 
waarde 

Maximum- 
waarde 

Gewicht 

Comfort Interval - ++ 0.2 

Kosten Interval 50 160 0.2 

Milieu Interval 300 3200 0.2 

Privacy Interval -- ++ 0.2 

Reistijd Interval 3.2 8.3 0.2 

Tabel 22: Standaardisatie van criteriumscores 

Vervolgens heeft het evaluatieteam de keuze uit heel wat technieken om te komen tot het rangschikken 

van de alternatieven. Voorbeelden zijn Gewogen sommering, Concordantieanalyse, Regimemethode, 

Permutatiemethode en de Evamix methode. We stellen ze kort voor. Voor meer informatie over de 

afzonderlijke technieken verwijzen we de lezer door naar gespecialiseerde literatuur.  

 

Gewogen sommering 

Deze zeer eenvoudige methode gaat als volgt te werk: de criteriumscores worden na standaardisatie 

vermenigvuldigd met de bijhorende gewichten en vervolgens per alternatief opgeteld (sommering). Deze 

methode is vrij eenvoudig uit te leggen en toe te passen. Het belangrijkste voordeel van deze techniek is 

de eenvoudigheid.  

  

Concordantieanalyse 

Deze techniek maakt paarsgewijze vergelijkingen tussen de alternatieven. Het doel van deze techniek 

bestaat uit het selecteren van één of meer alternatieven. Hier gaat men als volgt te werk, na het 

toekennen van gewichten en de standaardisering van de effecten worden de scores per criterium 

paarsgewijs vergeleken. Hierbij gaat men zowel op zoek naar de mate van overeenstemming 

(concordantie) als de mate waarin geen overeenstemming (discordantie) tussen de verschillende 

alternatieven te vinden is. 

Belangrijkste voordeel is het bekijken van alternatieven vanuit twee gezichtspunten (concordantie / 

discordantie). Een belangrijk nadeel echter is het feit dat de techniek geen volledige rangschikken van de 

verschillende alternatieven kan garanderen. 

Regimemethode 
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Deze methode laat toe effectentabellen te analyseren die enkel opgebouwd zijn uit kwantitatieve, 

kwalitatieve of gemengde data. De techniek kan op twee manieren een rangorde bepalen, analytisch en 

numeriek.  Ook hier staat een paarsgewijze vergelijking van alternatieven centraal. Belangrijke opmerking 

hierbij is dat een vergelijking tussen twee alternatieven niet beïnvloed wordt door de andere aanwezige 

alternatieven. Daarenboven komt deze techniek steeds tot een rangschikking van de alternatieven. Het 

kan echter wel dat alternatieven een even hoge score krijgen toegewezen. De sterke elementen van deze 

techniek zijn, het bekomen van een methodisch correcte rangschikking. Belangrijk nadeel is de 

toenemende complexiteit, die gepaard gaat met een stijgend aantal alternatieven. Vrij snel zal een 

beroep moeten gedaan worden op informatica ondersteuning. 

 

Permutatiemethode 

Deze techniek start vanuit het principe dat vanuit een analyse van alle mogelijke rangordes van 

alternatieven een optimale rangorde kan gedestilleerd worden. Hierbij gaat de techniek op zoek naar 

overeenstemming tussen de scores van de verschillende criteria. Deze gegevens, samen met de 

toegekende gewichten levert een overzichtstabel op, die de best mogelijke rangschikking van de criteria. 

Kenmerkend voor de permutatiemethode is het bepalen van scores per rangorde en niet per alternatief. 

De ruime toepasbaarheid van deze methode is één van de grootste sterktes. Hierbij is geen 

standaardisatie vereist wat maakt dat alle alternatieven vrij makkelijk in de analyse kunnen worden 

opgenomen. 

 

Evamix methode 

De evamix methode vertrekt vanuit de veronderstelling dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria 

dienen meegenomen te worden in de studie. Speciale aandacht in deze techniek gaat naar de mogelijke 

invloed van methodologische veronderstellingen. Dit betekent dat mogelijke invloeden van deze 

vooronderstellingen op het eindresultaat bepaald kunnen worden. Één van de grote sterktes van de 

evamix methode is het werken met grote effectoverzichten. Daarnaast is het tegelijkertijd in rekening 

brengen van kwalitatieve en kwantitatieve criteria een belangrijke meerwaarde. Het belangrijkste zwakke 

element is de dubbele standaardisatie. Standaardiseringmethoden kunnen het resultaat beïnvloeden wat 

nadelig is voor de evaluatie. 
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Methoden Helderheid van het 
analyse –en 
evaluatieproces 

Berekeningen voor het 
opstellen van 
effectentabel 

Berekeningen na 
opstellen van de 
effectentabel 

Gewogen sommering Goed Eenvoudig / beperkt Eenvoudig / beperkt 

Concordantie – analyse Redelijk Eenvoudig / beperkt Eenvoudig / omvangrijk 

Regimemethode Redelijk Eenvoudig / beperkt Eenvoudig / omvangrijk 

Permutatiemethode Redelijk Eenvoudig / beperkt Eenvoudig / omvangrijk 

Evamix methode  Eenvoudig / beperkt Moeilijk / omvangrijk 

Tabel 23: Overzicht van multicriteria methoden 

In ons voorbeeld, heeft men gebruik gemaakt van de gewogen sommering. De volgende figuur vermeldt 

de rangschikking en de totaalscores per alternatief. De Thalys heeft de hoogste score en het vliegtuig de 

laagste.  

 

Figuur 16: Voorbeeld van totaalscores per alternatief (BOSDA) 

De bovenstaande figuur geeft een duidelijk overzicht van het gewicht van de criteria in de uiteindelijke 

score per alternatief. Zo bestaat de score van het alternatief vliegtuig bijna volledig uit de variabele 

reistijd. Dit alternatief scoort het slechtst op de variabelen milieu, kosten en comfort.  

Zoals blijkt uit het overzicht is de gewogen sommering slechts één mogelijke techniek. Hetzelfde 

voorbeeld kan ook aan de hand van andere technieken geanalyseerd worden.  
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4. Conclusie 

Op basis van de voorgaande stappen kan een evaluatieteam in samenspraak met de opdrachtgever een 

aantal alternatieven met elkaar vergelijken en hieruit een keuze maken. Belangrijk hierbij is de keuze van 

de analysetechnieken en de beschikbaarheid van de data. MCA technieken zijn zeer bruikbaar in 

moeilijke en complexe beleidscontexten. Toch blijft de techniek slechts een representatie van de realiteit 

waarbij verschillende assumpties worden aangenomen. Zowel opdrachtgevers als stakeholders dienen 

hiervan op de hoogte te zijn. 

Een tweede element hierbij is de invloed van MCA technieken op de uiteindelijke beslissing. De gekozen 

alternatieven zijn niet steeds de beste zoals het MCA weergeeft. In de meeste gevallen is het een politiek 

compromis tussen de politieke actoren. 

5.4.5 Sterktes en zwaktes 

MCA kent een aantal voordelen maar ook een enkele minder sterke elementen waarmee evaluatoren en 

opdrachtgevers dienen rekening te houden. 

MCA betrekt in belangrijke mate de verschillende stakeholders bij het evaluatieproces. Zeker in zeer 

complexe beleidsprocessen levert dit een belangrijke meerwaarde op. Een andere sterkte verwijst naar 

de poging bepaalde elementen in een beslissingsproces te kwantificeren. Ook de opdrachtgevers zelf zijn 

in hoge mate betrokken bij het evaluatieproces aan de hand van een MCA. 

MCA blijft echter een hulpmiddel in een beslissingproces en geen doel op zich. Uiteindelijk zullen de 

beleidsmakers een beleidsbeslissing moeten nemen. Een tweede zwakte, verwijst naar de nood van een 

multicriteria-analyse aan een heleboel data. In vele omstandigheden is het verzamelen van data geen 

eenvoudige opdracht. Daarenboven vindt een MCA ex ante of ex post plaats wat het verzamelen van de 

vereiste data niet vereenvoudigd. In een ex ante evaluatie is het proces van dataverzameling vaak heel 

wat moeilijker daar bepaalde data niet beschikbaar zijn. Ook ex post doen zich problemen voor daar de 

dataverzameling reeds achter de rug is en bepaalde data niet werden verzameld. 

In bepaalde omstandigheden is de aanwezigheid en actieve participatie van experts vereist.  

Vaak neemt het uitvoeren van een MCA toch enige tijd in beslag wat maakt dat het in situaties waarin 

zeer snel een oplossing of beslissing wordt verwacht, moeilijk toepasbaar is. 

5.4.6 Leeswijzer 

Hellendoorn J.C. (2001). Evaluatiemethoden ex ante: een introductie, Den Haag, Sdu Uitgevers. 
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Janssen R. en van Herwijnen M. (2000). Beslissingsondersteuning voor complexe keuzevraagstukken, 

BOSDA voor Windows. 

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/1748/2/ivmvu0745.pdf 

Mooren, R.H.J. (1996). Appels en peren: het vergelijken van alternatieven. In: Anonymous 

Mlieueffectrapportage,methoden, effecten en resultaten, Best: Aeneas. 

 

5.5 Benchmarking 

5.5.1 Omschrijving 

Benchmarking is ontwikkeld in het begin van de jaren tachtig als een techniek voor het meten en 

vergelijken van de effectiviteit en efficiëntie van bedrijven. Gaandeweg heeft ook de publieke sector deze 

techniek overgenomen zodat deze op dit ogenblik wijd verspreid is. Momenteel wordt benchmarking 

gezien als een instrument ter ondersteuning van het permanent verbeteren van het functioneren van de 

organisatie. Er bestaan tal van definities maar in essentie komen ze allemaal neer op de volgende 

elementen: leren, delen van informatie en het opnemen van beste praktijken ter verbetering van de eigen 

werking. Kortom verbeteren van de eigen organisatie en beleid door te leren van anderen.  

5.5.2 Functie 

De laatste jaren vinden we benchmarking ook meer en meer terug in de publieke sector. In verschillende 

landen wordt benchmarking beschouwd als een belangrijk instrument voor het aanbrengen van 

permanente verbeteringen en het in beweging zetten van de organisatie in de richting van mogelijke 

verbeteringen. Daarbij ligt de klemtoon tevens op het kijken naar andere organisaties die dienen als 

inspiratie –en motivatiebron voor het bewerkstellingen van verbeteringsinitiatieven. 

Benchmarking is één van de mogelijke technieken op weg naar beleidsleren en beleidsbijsturing. In 

verschillende landen bestaan benchmarksystemen in publieke overheden. Een voorbeeld hiervan is het 

systeem in lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk. Lokale overheden vergelijken bepaalde 

elementen van hun dienstverlening en organisatiestructuur en werking op geregelde basis met elkaar. 

5.5.3 Context voor gebruik 

In de praktijk bestaat benchmarking meestal uit de volgende elementen: 

- op regelmatige basis vergelijken van bepaalde beleidsaspecten met andere beste praktijken; 

- het identificeren van mogelijke leemtes; 
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- op zoek gaan naar nieuwe benaderingen ter verbetering van de eigen werking; 

- deze elementen opvolgen door verbeteringen door te voeren; 

- en deze verbeteringen waar te nemen aan de hand van monitoring of andere methoden voor 

dataverzameling. 

5.5.4 Toepassing 

Benchmarking kan op verschillende manieren ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Hieronder geven 

we één mogelijke strategie. 

Planning AanbevelingenAnalyseData
verzamelen

 

Figuur 17: Implementatiestappen bij benchmarking 

Stap 1: Planning 

In de eerste fase is het belangrijk het onderwerp te definiëren en te identificeren. Hierbij staat de vraag 

centraal: welke elementen lenen zich het best tot het ontwerpen van een benchmark? Vervolgens bepaalt 

men de criteria op basis waarvan de beoordeling zal plaatsvinden. Op basis van deze criteria zal de 

organisatie hierna een aantal indicatoren bepalen die de evaluatiecriteria meetbaar maken. Eénmaal 

deze stappen doorlopen komt het er op aan partnerorganisaties te identificeren en te contacteren. Dit is 

vaak geen eenvoudige opdracht, in sommige gevallen kan het hierbij aangewezen zijn beroep te doen op 

experts ter zake.  

Nadat een partner bereid gevonden is samen te werken zullen de organisaties samen een projectplan en 

een communicatiestrategie ontwerpen. Dit laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen 

van de benchmarking. De eigen medewerkers dienen overtuigd te zijn van de meerwaarde van deze 

oefening. 

 

Stap 2: Data verzamelen 

Wil men de werking van beleid vergelijken tussen organisaties zal men de gegevens op een gelijkaardige 

manier moeten verzamelen. Deze procedures dienen duidelijk te zijn en alle partijen dienen hiermee 

akkoord te gaan. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat iedereen een zelfde terminologie en taal gebruikt 

wat de communicatie enorm bevordert. Eventueel kunnen de partijen onderling een ‘benchmark protocol’ 
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afspreken. In dit protocol staan tevens de methoden en technieken vermeld op basis waarvan beide 

partijen informatie zullen verzamelen, bijvoorbeeld, interviews, survey, plaatsbezoeken, monitoring…  

Op basis van de bovenstaande afspraken wordt de noodzakelijke informatie op een éénvormige manier 

verzamelt. 

 

Stap 3: Analyse 

Nadat de verschillende deelnemende organisaties de vooropgestelde informatie hebben verzameld vindt 

de analyse plaats. De informatie wordt in de eerste plaats samengebracht in een aantal tabellen en 

grafieken. Bepaalde gevallen kunnen ook meer geavanceerde technieken vereisen. Vervolgens gaat men 

op zoek naar mogelijke zwaktes en leemtes in de data. Eenmaal deze geïdentificeerd zal de organisatie 

trachten deze te verklaren.  

Een laatste stap in de analyse, nadat de identificatie van de zwaktes en de verklaringen plaats gevonden 

heeft, is de communicatie zoals bepaalde in de communicatiestrategie in fase 1. 

 

Stap 4: Aanbevelingen 

Het uiteindelijke doel van benchmarking is het verbeteren van de werking van de organisatie. De 

aanbevelingen dienen dan ook oplossingen aan te bieden voor de waargenomen gebreken. Het 

management heeft de opdracht haalbare verbeteringen te formuleren en de steun van de belangrijkste 

stakeholders te krijgen. Deze steun is onontbeerlijk, wil men de vooropgestelde wijzigingen in het beleid 

doorvoeren. Uit dit laatste zal het benchmarkteam in samenspraak met het management concrete 

operationele actieplannen ontwikkelen die meteen kunnen geïmplementeerd worden. 

5.5.5 Sterktes en zwaktes 

Benchmarking heeft zoals alle andere technieken bepaalde tekortkomingen en een aantal sterke punten. 

Benchmarking kan bijdragen aan de zichtbaarheid van evaluatieprocessen en de belangrijkheid ervan. 

Daarenboven geeft het een indicatie van de sterke en zwakke elementen in de maatregel, project of 

beleid. Het leerelement in deze benadering heeft een belangrijk positief effect op het eigenaarschap en 

het vertrouwen in de veranderingsprocessen.  

Ook zullen medewerkers meer gemotiveerd zijn om mee te werken aan de beleidsverbeteringen in het 

kader van evaluaties. Benchmarking vertrekt tevens vanuit een zeer participatieve benadering; de 

belangrijkste stakeholders en opdrachtgever maken deel uit van het evaluatieproces. Tot slot is het een 

zeer flexibele techniek. 

Bart De Peuter, Joris De Smedt & Geert Bouckaert 181



Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek - Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

Het zoeken van een geschikte partner blijkt in vele gevallen geen eenvoudige opgave. Vaak zal een 

organisatie moeten beroep doen op experts wil het een geschikte partnerorganisatie vinden. Tevens dient 

men te beseffen dat andere organisatie nooit volledig vergelijkbaar zijn. Daarnaast zal de organisatie, 

indien men een beroep doet op consultants, moeten waken over het eigenaarschap. Uit analyses blijkt 

dat organisaties die een beroep doen op externen voor het initiëren van benchmarking, vaak slechts zeer 

oppervlakkige studies krijgen met een beperkte impact op de organisatie. Organisaties mogen zich niet 

enkel blindstaren op de vergelijking van cijfers, het leren over de processen en activiteiten die het 

mogelijk maken bepaalde resultaten te realiseren zijn minstens even belangrijk. 

5.5.6 Leeswijzer 

Van Sebroeck H. (1999). Benchmarking in a nutshell. Historiek, begrippen, Europese en Belgische 

initiatieven, Federaal Planbureau. 

 

5.6 Efficiëntieanalyse: Free Disposal Hull 

5.6.1 Omschrijving 

Efficiëntieanalyse onderzoekt en beoordeelt de relatie tussen input en output. Wanneer men met minder 

input eenzelfde of grotere hoeveelheid output kan realiseren, werkt men efficiënter. Ook in de overheid 

kan efficiëntie een belangrijk aandachtspunt zijn en bijgevolg een evaluatiecriterium. Hoewel de finaliteit 

van de overheid doorgaans ligt op het vlak van maatschappelijke effecten, is ze ook beperkt door een 

bepaalde schaarsheid van middelen (input) om haar producten en dienstverlening (output) te genereren. 

Met de veelzijdige en brede waaier van opdrachten voor de overheid als vertrekpunt, is de aandacht voor 

efficiëntie niet uit de lucht gegrepen.  

 

De verhouding tussen input en output wordt vaak geduid als technische efficiëntie, naar analogie met het 

productieproces in de private sector. Men spreekt dan ook van een productiefunctie. De productiefunctie 

stelt daarbij het verband voor tussen de hoeveelheid productiemiddelen (input) en de maximale productie 

(output) die daarmee technisch mogelijk is. Deze functie kan grafisch voorgesteld worden als een curve. 

Deze curve vormt in feite de grens of het onderscheid tussen efficiënte input-output combinaties (op de 

grens) inefficiënte input-output combinaties (onder de grens). Deze wordt schematisch weergegeven in 

onderstaande figuur. 
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input (x)

output (y)

produktiegrens
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Figuur 18: Input-output combinaties en (in)efficiëntie 

 

5.6.2 Functie 

Efficiëntieanalyse als evaluatietechniek tracht na te gaan

overheidsdienst verbeterd kan worden. Men gaat op zoek na

optimale verhouding tussen input en output.  Belangrijk is de 

men vergelijkt verschillende organisaties onderling. In een ove

gekend. Men zal dan ook geen absolute norm naar voor sch

conclusies komen over de mate van efficiëntie.  

5.6.3 Context voor gebruik 

Technieken voor efficiëntieanalyse werden reeds door academ

sector, maar kenden in de praktijk slechts beperkte aandach

meerdere gelijkaardige analyse-eenheden heeft (afdelingen, a

5.6.4 Toepassing 

Voor de efficiëntieanalyse zijn drie stappen nodig: (1) verza

output en deze uitzetten op een spreidingsdiagram, (2) bepal

tussen efficiëntie en inefficiëntie, (3) bepalen van afstanden tot

laatste stap houdt een beoordeling in over de mate waarin er 

is.  
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• Punt E (a,c) is efficiënt (op de grens) 
 
•  Punt I (b,c) is inefficiënt (op een afstand van
de grens). 
 
•  Meting van technische (in)efficiëntie: 
 
(1) via inputefficiëntiemeting  
Geeft de fractie inputs aan die voldoende zijn
om dezelfde output op een efficiënte manier te
produceren 
= oa / ob 
 
(2) via outputefficiëntiemeting 
Geeft de verhouding weer tussen de actuele
output en de potentiële output die met
dezelfde input op een efficiënte manier kan
geproduceerd worden 
= oc / od
 in welke mate de efficiëntie van een 

ar de efficiëntste productiefunctie ofwel de 

comparatieve component van de techniek: 

rheidscontext is de productiefunctie zelden 

uiven. Uit de vergelijking zelf zal men tot 

ici herhaaldelijk toegepast op de publieke 

t. Ze zijn met name zinvol wanneer men 

dministraties, organisaties,…).  

melen van basisgegevens over input en 

en van de productiefunctie, ofwel de grens 

 de grens voor elke analyse-eenheid. Deze 

nog verbetering van de efficiëntie mogelijk 
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Stap 1: spreidingsdiagram met basisgegevens 

Het spreidingsdiagram wordt dus gevormd door een assenstelsel. Op de X-as wordt de input uitgezet, op 

de Y-as wordt de output uitgezet. Om taalverwarring te vermijden, spreekt men ook van de intrant (op de 

X-as) en de extrant (op de Y-as). Observaties zijn combinaties van een bepaalde hoeveelheid input met 

een bepaalde hoeveelheid output. Ze worden in het diagram voorgesteld met punten. Elk punt stelt dus 

een analyse-eenheid voor: een afdeling, administratie of organisatie.  

intrant

extrant

input

output

 

Figuur 19: Spreidingsdiagram met input en output 

Stap 2: Bepalen van de productiefunctie of grens 

Het verband tussen input en output is dus de productiefunctie en wordt grafisch voorgesteld door een 

curve. Die curve is de grens tussen technisch optimale of efficiënte combinaties van input en output 

(punten op de grens) en niet-efficiënte combinaties (punten onder de grens).  

Deze functie kan met 2 soorten technieken bepaald worden: parametrische en niet-parametrische 

technieken. Welke techniek moet worden gehanteerd? Belangrijk voor het antwoord op deze vraag is het 

specifieke karakter van de overheidscontext: het exacte verband tussen input en output is niet zomaar a-

priori gekend in een beleidscontext. Met andere woorden: we kennen niet op voorhand de parameters die 

de functie mee bepalen. Om het verband te achterhalen, hanteren we daarom een niet-parametrische 

techniek: deze laten meer vrijheid en vertrekken van de data (observaties) zelf. Het verschil tussen de 

niet-parametrische technieken onderling zit in de formele assumpties, bv. het al dan niet veronderstellen 

van schaalvoordelen. De niet-parametrische techniek die we hier verder illusteren is de Free Disposal 

Hull techniek (FDH).  
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De Free Disposal Hull techniek vertrekt van de basisveronderstelling: “Voor elke observatie met een 

bepaalde combinatie input-output, neemt men aan dat het ook mogelijk is om met dezelfde input minder 

output te produceren, of om dezelfde output te produceren met meer input”. De basisassumptie is dus 

deze van de vrije beschikbaarheid van input en output. 

Met deze basisassumptie wordt het mogelijk om - vertrekkende van een observatie- de verzameling van 

mogelijke andere observaties af te bakenen. Dit wordt weergegeven in onderstaande figuur. Op de 

horizontale lijn vanuit het punt (xn, yn) liggen punten (observaties) die dezelfde output halen maar met 

meer input. Op de verticale lijn vanuit dit punt liggen observaties die met dezelfde input minder output 

halen. In het gearceerde vlak binnen deze lijnen liggen ten slotte observaties die ten opzichte van de 

observatie (xn, yn) minder output halen én meer input gebruiken.  

input (x)

output (y)

o

(x    , y   )n n

Figuur 20: Free Disposal Hull basisassumptie en mogelijke input-output combinaties 

Door nu deze werkwijze bij elke observatie te herhalen, tekent zich een curve af als de grafische 

voorstelling van het verband tussen input en output. Kenmerkend voor deze FDH-grens is de trapvorm.  

 

input

output (y)

o
 (x)

Figuur 21: FDH-grens met efficiënte eenheden 
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De getrapte FDH-grens wordt gevormd door het verbinden van efficiënte eenheden (observaties of 

punten).  

Een eenheid is efficiënt indien er geen andere eenheden (observaties) deze eenheid domineren, dit wil 

zeggen: 

- hetzij hetzelfde outputniveau halen met minder input; 

- hetzij met hetzelfde inputniveau méér output halen; 

- hetzij méér output halen met minder input. 

input (
o

x)

output (y)

(x    , y   )n n

 

Figuur 22: Deelverzameling van dominerende eenheden 

Bovenstaande figuur duidt het gebied aan waarin dominerende observaties ten aanzien van punt xnyn 

kunnen liggen. Het verifiëren of er ten opzichte van een observatie dominerende eenheden zijn, gebeurt 

dus door vanuit deze eenheid 2 lijnen te trekken evenwijdig met respectievelijk de X-as en Y-as, in de 

richting van afnemende input en toenemende output. Het gebied dat op zo gevormd wordt dient men op 

andere observaties te scannen. Wanneer het gebied leeg is, is de beschouwde eenheid efficiënt en ligt 

ze op de FDH-grens. 

Een eenheid is dus inefficiënt indien er minstens één andere observatie is die ten overstaan van deze 

eenheid domineert. Verder wordt nog een onderscheid gemaakt tussen efficiënte eenheden en voorlopig 

efficiënte eenheden (efficient by default): de laatste categorie bestaat uit eenheden die weliswaar niet 

gedomineerd worden door andere observaties en dus op de grens liggen. Anderzijds zijn er ook geen 

observaties gekend die gedomineerd worden door deze eenheid. Voor dergelijke eenheid geldt zeg maar 

‘het voordeel van de twijfel’.  

 

3) Het bepalen van de afstanden tot de grens 

Wanneer de FDH- grens bepaald is, kan men gaan meten in welke mate de inefficiënte eenheden (die 

onder de grens liggen) inefficiënt zijn. Onderstaande figuur geeft aan hoe dit kan gebeuren.  
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input (x)

output (y)

o

A

B

C

D

E

a b

c

d

•  Punt E is inefficiënt, want wordt 
gedomineerd door punten B, C en 
D. (B, C en D liggen binnen de lijnen 
vanuit E) 

 
•  Punten B en C zijn efficiënt 

 
•  Punt D is inefficiënt en wordt 

gedomineerd door punt C 
 

•  Meting van inefficiëntie van E: 

(1) via inputefficiëntiemeting 

 Ten opzichte van punt B  

= oa / ob 

(2) via outputefficiëntiemeting 

 Ten opzichte van punt C 

= oc / od

Figuur 23: Beoordelen van inefficiëntie: afstanden tot de grens 

In deze situatie zijn observaties of punten A, B en C efficiënt: ze liggen op de FDH-grens. Observaties D 

en E zijn inefficiënt. Voor observatie E zijn observaties B en C van belang: zij domineren E vermits zij met 

minder input méér output realiseren. Het meten van de mate waarin E inefficiënt is, kan gebeuren ofwel 

via inputefficiëntiemeting ofwel via outputefficiëntiemeting. Het aflezen van de inputefficiëntie gebeurt via 

de X-as, doordat men evenwijdig hiermee de lijn trekt vanuit de inefficiënte observatie (E) tot aan de 

FDH-grens. Het aflezen van de outputefficiëntie gebeurt via de Y-as. 

E kan dus een zelfde outputniveau halen met minder input. Volgens de FDH-grens is de optimale input 

voor dat outputniveau gelijk aan oa. E gebruikt echter een ob hoeveelheid input. De hoeveelheid input die 

E kan besparen is dus gelijk aan ab (= de afstand van de observatie tot de grens). Het quotiënt oa / ob 

duidt dus welke fractie van de huidige input al voldoende is, zonder in te boeten aan output.  

In een gelijkaardige redenering kan vastgesteld worden dat E met de huidige input een hoger 

outputniveau kan halen. De afstand cd duidt het verbeteringspotentieel aan, zonder de input te moeten 

verhogen. Het quotiënt oc / od duidt aan welke fractie van het potentieel aan output (bij gelijkblijvende 

input) E op dit moment slechts haalt. 

 

Voorbeeld: Diensten voor Bevolking en Burgerlijke Stand in 11 Vlaamse centrumsteden.  

Diensten voor Bevolking en Burgerlijke Stand staan in voor de registratie en verwerking van 

persoonsgebonden gegevens in de gemeente (geboorten, domiciliëring, ...), het verschaffen van 

informatie en het verlenen van documenten (paspoorten, ...). Het werkdomein van een dergelijke dienst 

omvat in feite de ganse bevolking van de gemeente. We veronderstellen daarom een zeker verband 
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tussen het aantal tewerkgestelde personen in de dienst en het arbeidsvolume of outputvolume en het 

aantal inwoners.  

Er werd een gemeenschappelijk takenpakket gedefinieerd waardoor de diensten vergelijkbaar werden. 

d  

Bovendien werden de taken geconsolideerd tot één outputindicator: het werkelijk aantal behandelde en 

afgegeven documenten aan de burger. De reële werkbelasting en de output die met het geselecteerde 

takenpakket corresponderen, wordt voorgesteld in onderstaande tabel en figuur.  

Dienst Input Output in 
ocumenten

A 15,9 12.3174 
B 18,7 52.583 
C 25,1 114.893 
D 27,2 127.740 
E 29,0 150.406 
F 34,8 118.441 
G 38,5 120.878 
H 43,1 105.739 
I 45,0 181.238 
J 55,2 171.238 
K 64,3 234.735 

Tabel 24: Input (VTE) en output (aantal documenten) in 11 diensten voor Burgerlijke stand 
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Figuur 24: Input (VTE) en output (aantal documenten) in 11 diensten voor Burgerlijke stand 
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Dienst Dominerende dienst Inputinefficiëntie Outputinefficiëntie Totale inefficiëntie 
A     
B A 0.85 0.43 0.64 
C A 0.63 0.93 0.78 
D     
E     
F A D E  0.46 0.79 0.81 
G A D E  0.41 0.80 0.78 
H A C D E F G  0.37 0.70 0.69 
I     
J I 0.82 0.94 0.88 
K     

Tabel 25: Efficiënte diensten en inefficiënte (gedomineerde) diensten, inputinefficiëntie, 

outputinefficiëntie en totale inefficiëntie gebaseerd op het aantal documenten als output in 11 

diensten voor Burgerlijke stand 

Op bovenstaande werkwijze werd kritiek geuit door sommige diensthoofden. Ze waren weigerachtig om 

deze resultaten te aanvaarden en uit de beste praktijken te leren. Een eerste verdedigingsmechanisme 

van de diensthoofden tegenover deze resultaten bestond er in om andere berekeningen te hanteren 

zodat kon worden aangetoond dat deze zogenaamde inefficiënties in de diensten toch niet zo erg waren 

als ze leken. Zo gebruikten ze dezelfde gegevens maar door ze als gewone input/output ratio’s (als 

indicator voor productiviteit) voor te stellen kwam er een veel gunstigere situatie te voorschijn 

(onderstaande tabel, de beste praktijken of efficiënte praktijken staan in het vet). 

 

Tabel 26: Output/Inputratio als aantal documenten per VTE  

Dienst output:input ratio 
A 7747 
E 5186 
D 4696 
C 4577 
I 4028 
K 3651 
F 3403 
G 3140 
J 3102 
B 2812 
H 2453 

Hierbij is een methodologische kanttekening nodig. Zonder dieper in te gaan op de methodologische 

problemen bij de analyse van eenvoudige input/output ratio’s, moet hun gebruik en interpretatie met de 

nodige omzichtigheid worden benaderd. De resultaten van de Free Disposal Hull techniek hebben 

betrekking op dominante en efficiënte diensten. Behoren tot het topniveau op het vlak van de ratio’s 

betekent echter niet hetzelfde. Zo heeft dienst C een output van 4.577 documenten per VTE en presteert 

ze hiermee beter dan I en K, toch wordt ze nog gedomineerd door dienst A die minder input nodig heeft 

en meer output produceert. Eenvoudige ratio’s houden geen rekening met grootteordes, de FDH-techniek 
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doet dit wel. Zo blijkt uit de analyse via de FDH-techniek dat het relevante referentiepunt voor dienst C 

niet dienst I maar wel dienst A is. Voor dienst J is dat dienst I en niet dienst A.  

 

Een ander punt van kritiek was dat de efficiëntieanalyse met de FDH-techniek geen rekening hield met de 

kwaliteit van de dienstverlening. Zo kan de oorzaak van een gedomineerde positie van een dienst liggen 

in het feit dat de dienstverlening waarschijnlijk van een hogere kwaliteit was. Een hogere kwaliteit 

betekent meer mensen voor eenzelfde output. De vastgestelde verschillen in dominantie en efficiëntie 

tussen de verschillende diensten liggen dus mogelijk op het vlak van de kwaliteit van de output niet van 

de kwantiteit. 

 

Het evaluatieonderzoek naar de efficiëntie werd daarom in scope uitgebreid. Kwaliteit werd in de analyse 

opgenomen om de hypothese te testen dat sommige diensten werden gedomineerd en als inefficiënt 

werden beschouwd omdat de kwaliteit van hun dienstverlening (output) hoger zou liggen en dit meer 

input zou vereisen dan in andere diensten die een lagere kwaliteit voortbrengen. 

Om deze hypothese te testen werd een kwaliteitsindex samengesteld. Kwaliteit werd gedefinieerd als een 

outputkenmerk, dit wil zeggen de mate waarin de output makkelijker wordt gebruikt. Dit betekent dat een 

dienst voor Bevolking en Burgerlijke Stand een hoger kwaliteitsniveau heeft wanneer: 

- het makkelijker is om de dienst te contacteren voor informatie of voor het aanvragen van 
documenten; 

- de dienstverlening op een gedecentraliseerd niveau wordt georganiseerd op verschillende 
plaatsen in de stad, in plaats van op een centrale plek; 

- er meer loketten beschikbaar zijn om de documenten af te geven en informatie te verschaffen 
en dus minder wachttijden; 

- er meer openingsuren zijn zodat de beschikbaarheid van de dienst voor het publiek toeneemt; 
- er openingsuren buiten de normale kantooruren zijn; 
- er minder fouten en vergissingen zijn bij het verschaffen van informatie en het afleveren van de 

documenten. 
 

Op basis van deze dimensies werd een tienpuntenschaal ontwikkeld. De vraag werd dan: hoe moet de 

kwantitatieve efficiëntiemeting worden gecombineerd met de kwalitatieve indicator? 

Er zijn immers verschillende relaties mogelijk. Stel dat Dienst 1 en 2 hetzelfde outputniveau Y hebben, 

maar verschillende inputniveaus X1 en X2 (> X1). In dit geval wordt Dienst 2 gedomineerd. Bij toevoeging 

van de kwaliteitsmeting kunnen er echter verschillende situaties ontstaan. 
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Positie 1: Dienst 1 en 2 hebben dezelfde outputkwaliteit. In dit geval gaat dezelfde redenering op. De 
kwaliteit is niet differentiërend tussen de twee diensten waardoor Dienst 2 de gedomineerde en 
inefficiënte dienst blijft. 

Positie 2: Dienst 1 heeft een hogere outputkwaliteit dan Dienst 2. Dienst 1 blijft daardoor de dominante 
en efficiënte dienst. Dienst 2 gaat er zelfs op achteruit want het wordt nu gedomineerd op 
zowel de kwaliteits- als de kwantiteitsdimensie. Kwaliteit vormt geen verklaring voor het 
inputsurplus van Dienst 2, integendeel. 

Positie 3: Dienst 1 heeft een lagere outputkwaliteit dan Dienst 2. Dan bestaat de mogelijkheid dat het 
lagere outputvolume van Dienst 2 te verklaren valt omwille van meer inspanningen op het vlak 
van de kwaliteit. Dienst 1 is dominant omdat het een mindere outputkwaliteit aanvaardt. 

Tabel 27: Kwaliteit als dimensie in efficiëntieanalyse: mogelijke vergelijkingsposities  

De onderstaande tabel brengt alle gegevens samen, de volgende figuren (respectievelijk met aantal 

inwoners en aantal documenten als output) bevatten nu ook de kwalitatieve informatie. 

Dienst Input Output in aantal 
inwoners 

Output in 
documenten 

Kwaliteit 

A 15,9 37.588 123.174 6 

B 18,7 52.310 52.583 9 

C 25,1 67.923 114.893 8 

D 27,2 68.366 127.740 1 

E 29,0 76.273 150.406 7 

F 34,8 61.499 118.441 5 

G 38,5 64.798 120.878 6 

H 43,1 75.515 105.739 1 

I 45,0 76.384 181.238 1 

J 55,2 85.015 171.238 2 

K 64,3 115.982 234.735 5 

Tabel 28: Input (VTE), output (aantal inwoners en aantal documenten) en kwaliteit in 11 diensten 

voor Bevolking en Burgerlijke Stand 
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Figuur 25: Input (VTE) en output (aantal inwoners) en kwaliteit in 11 diensten 
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Figuur 26: Input (VTE) en output (aantal documenten) en kwaliteit in 11 diensten 
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Wanneer we Dienst E (kwaliteit 7) vergelijken met Diensten H en I (kwaliteit 1), stellen we vast dat de 

zwakkere positie van H en I niet verklaard kan worden door een hoger kwaliteitsniveau, integendeel 

(positie 2). Dienst D (kwaliteit 1) vergeleken met Dienst G (kwaliteit 6) duidt er op dat de zwakkere positie 

van G op zijn minst voor een deel te verklaren is door het hogere kwaliteitsniveau ten overstaan van D, 

dat over een hogere outputkwantiteit beschikt maar een lagere kwaliteit voortbrengt (positie 3). 

De tweede figuur kan op een zelfde wijze worden geïnterpreteerd. Dienst A (kwaliteit 6) vergeleken met 

Dienst C (kwaliteit 8) impliceert positie 3, wat gedeeltelijk verklaard kan worden door de extra middelen 

die C inzet voor haar dienstverlening. Opnieuw heeft Dienst H geen argumenten op het gebied van de 

kwaliteit om haar gedomineerde en inefficiënte positie te rechtvaardigen. 

De dominante en efficiënte set beslaat uiteindelijk de Diensten A, D, E en I met respectieve kwaliteiten 6, 

1, 7 en 1. Dienst K is efficiënt by default. De inefficiënte set bestaat uit de diensten B, C, F, G, H en J met 

respectieve kwaliteiten 9, 8, 5, 6, 1 en 2. Sommige dominante diensten hebben ook een hoog 

kwaliteitsniveau: hun hoog outputniveau is dus niet per definitie negatief voor de afgeleverde kwaliteit. 

Een aantal gedomineerde diensten hebben geen goed kwaliteitsniveau: hun slechte positie kan dus ook 

niet worden verklaard vanuit hun zogenaamde aandacht voor de kwaliteit van hun dienstverlening. 

Sommige efficiënte diensten hebben een lagere kwaliteit omdat ze er niet in investeren: het is mogelijk 

dat hun lagere kwaliteit veroorzaakt wordt door hun focus op efficiëntie of omdat ze kwaliteit anders 

definiëren dan in deze evaluatie (cf. supra). Een aantal inefficiënte diensten hebben een hoog 

kwaliteitsniveau: mogelijk ligt hier de oorzaak voor hun lagere efficiëntiescores. 

5.6.5 Sterktes en zwaktes 

Efficiëntiemetingen zijn gebonden aan een aantal randvoorwaarden, om hun potentiële meerwaarde te 

realiseren. Ze moeten er voor waken dat zo weinig mogelijk disfunctionele effecten door het meten zelf 

optreden. Er dient een betrouwbare techniek met een eerlijke basis voor het maken van vergelijkingen 

worden gehanteerd. De meettechniek moet worden aanvaard door hen die er door worden gemeten. Het 

leerproces moet starten bij het meten van de dienst waarbij de wijze dient te veranderen waarop 

ambtenaren hun eigen functioneren percipiëren en beoordelen. De veranderde perceptie zal de normen 

en standaarden beïnvloeden die normaal worden gebruikt voor de evaluatie van de organisatie en haar 

personeel en zal op haar beurt mogelijk een aantal nieuwe veranderingsinitiatieven initiëren. 

Efficiëntieanalyse sluit de combinatie met een evaluatie op kwaliteit niet uit, zoals blijkt uit het 

bovenstaande voorbeeld. Op deze wijze kan men uiteenlopende toetsingscriteria met elkaar koppelen. 

De Free Disposal Hull techniek heeft als voordeel dat ze vertrekt van een Intuïtief eenvoudig en 

aanvaardbaar concept (vrije beschikbaarheid van input en output). De meetgegevens waarmee ze werkt 

zijn geen prijsmechanismen maar hoeveelheden. Dit beantwoordt beter aan de specificiteit van de 

publieke sector. Een ander voordeel is dat gewerkt wordt met bestaande observaties. De techniek omzeilt 

de problematiek van vergelijking van ratio’s en de soms moeilijke keuzes in verband met geschikte 
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groepering van vergelijkbare analyse-eenheden. Ze identificeert relevante beste praktijken en reikt 

daarmee een basis aan voor kwalitatieve analyse en verbeteringstrajecten. Bovendien kunnen niet-

parametrische technieken softwarematig ondersteund worden.  

Een nadeel van de Free Disposal Hull techniek is dat de analyse-eenheden met de grootste absolute 

waarden voor output en input per definitie als efficiënt worden beschouwd, bij gebrek aan relevante 

referentiepunten.  

5.6.6 Leeswijzer 
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6. Overzicht evaluatietechnieken 

In het inleidende hoofdstuk zijn we ingegaan op mogelijke indelingen van evaluatietechnieken en een 

aantal criteria voor de selectie van de meest adequate evaluatietechniek. In het onderstaand overzicht 

wordt samengevat voor welk standaardstap in het evaluatieproces elke techniek meer of minder geschikt 

is. De grotere cirkels wijzen op een normale geschiktheid. Kleine cirkels geven aan dat de techniek onder 

bepaalde voorwaarden kan toegepast worden. Vermits ook de tijdsdimensie (prospectief of retrospectief) 

van belang is, hebben we het overzicht opgedeeld voor ex ante evaluaties enerzijds en voor tussentijdse 

en ex post evaluaties anderzijds. De benadering van de handleiding kan ook uitgebreid worden naar 

andere technieken die hier niet besproken werden. De filosofie is om geen systematische toepassing van 

een specifieke techniek te promoten, maar om verschillende technieken voor te stellen waaruit men de 

meest adequate techniek kan kiezen, aangepast aan de concrete evaluatie-inhoud en -context. 
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Tabel 29: Overzicht evaluatietechnieken 

voor ex ante evaluatie 

str
uctu

re
rin

g

data
ve

rz
am

eli
ng

an
aly

se

beo
or

deli
ng

SWOT-analyse

Logische modellering

Concept mapping

Colour vote

EX ANTE EVALUATIE

adequaat toepassing onder bepaalde voorwaarden

sta
ndaa

rd
sta

p:

Beoordeling
evalueerbaarheid

Focusgroep

Interview

Casestudie

Survey

Etnografische
observatie

GIS

Shift-share analyse

Inputoutput model

Macro-economisch
model

Delphi methode

Regressieanalyse

Kosten-batenanalyse

Kosteneffectiviteitsanalyse

Comparatieve tijdreeksen

Expert panel

Impact matrix

Cross impact matrix

Multicriteria-analyse

Benchmarking

Efficiëntie-analyse
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Tabel 30: Overzicht evaluatietechnieken 

voor tussentijdse en ex post evaluatie 

str
uctu

re
rin

g

data
ve

rza
meli

ng

an
aly

se

beo
or

deli
ng

SWOT-analyse

Logische modellering

Concept mapping

Colour vote

TUSSENTIJDSE en EX POST EVALUATIE

adequaat toepassing onder bepaalde voorwaarden

sta
ndaa

rd
sta

p:

Beoordeling
evalueerbaarheid

Focusgroep

Interview

Casestudie

Survey

Etnografische
observatie

GIS

Shift-share analyse

Inputoutput model

Macro-economisch
model

Delphi methode

Regressieanalyse

Kosten-batenanalyse

Kosteneffectiviteitsanalyse

Comparatieve tijdreeksen

Expert panel

Impact matrix

Cross impact matrix

Multicriteria-analyse

Benchmarking

Efficiëntie-analyse
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