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Belang van 
beleidsevaluatie

Inzicht in wat (niet) werkt 
+ waarom, voor wie, onder welke omstandigheden en tegen welke kosten

• Evidence-informed arbeidsmarktbeleid
• Empirisch onderbouwde SERV-adviezen

Verzekeren van goed bestuur, kwaliteitsvol beleid, performante publieke 
dienstverlening en gezonde financiën

Maatschappelijke uitdagingen beleidsmatig effectief en efficiënt aanpakken

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20220627_Beleidsevaluatie-VBH_ADV.pdf


Gemonitord, maar 
niet geëvalueerd

Gemonitord en 
geëvalueerd

Niet gemonitord en 
niet geëvalueerd

Geëvalueerd, maar 
niet gemonitord

Evenwicht is momenteel zoek

Stand van zaken?
Welke maatregelen worden gemonitord en/of geëvalueerd?

Geëvalueerd

Gemonitord

neen ja

ja

‘Beleid’ is breed qua scope

Qua type maatregelen:
• Ad hoc subsidies
• Structurele maatregelen
• Beheersovereenkomsten

Qua budget
• Wel/geen budget
• Laag/hoog budget

‘Evaluatie’ is breed begrip

• Relevantie?
• Kostenefficiëntie?
• Effectiviteit?
• Impact?



Evaluatie 
structureel 
inbedden in 
evidence-
informed
beleid

Evidence* = 
evaluatie + 
expertise + 
onderzoek

Evaluatie-
perspectief 
voorzien in 
beleidsontwerp

Analyse van 
nodige en 
beschikbare 
data

* Dewaele, J., & Wayenberg, E. (2014). De fundamenten van Beter Bestuurlijk Beleid en Copernicus. Het gebruik van ‘evidence’ geduid en verklaard. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 19(3), 85-95.



• Centrale vraag Bereikten de gekozen beleidsinterventies 
de beoogde resultaten en beleidseffecten?

• 4 beweegredenen

• Aandachtspunten Maatregelen op het juiste niveau evalueren (niet altijd macro-effect)

Evaluatie gaat verder dan outputindicatoren (zoals het aantal deelnemers)

Voldoende aandacht voor systemische of transversale benaderingen

Doel van elke evaluatie scherpstellen

Betere werking van de 
overheid

Afleggen van 
verantwoording

Beleidsleren
Overleg en dialoog 

stimuleren

Beleidsevaluatie



Beleidsevaluatie vergt…

Consistentie
• Gelijke standaard, bv. qua detailniveau

Transparantie
• Agenda met planning van beleidsevaluaties

• Jaarlijkse bespreking van beleidsuitvoering 
(realisaties, effecten)

Toegankelijkheid
• Publiek beschikbare administratieve en beleidsdata

• Een databank en portaalsite met evaluaties 



Sociale partners 
als stakeholders 
van 
beleidsevaluatie

Betrokkenheid 
bij evaluaties
• Input voor evaluatieagenda

• Selectie van evaluatievragen

• Inhoudelijke expertise delen

Actieve 
monitoring
• Reactief: Afgesloten akkoorden 

• Proactief: Werkbaarheid, 
ondernemingsenquête etc. 
(StIA)

Actieve gebruiker
• Interne werking

• Dialoog binnen SERV voeden

• Onderbouwde adviezen opstellen



Samengevat

1.

2.

3.

Beleidsevaluatie gebeurt nog te ‘ad hoc’
Het evenwicht is vooralsnog zoek.

Nood aan structurele aanpak
Beleidsevaluaties = relevant, transparant & toegankelijk

Actieve rol voor sociale partners
Verstrekken van input + gebruiken van evaluatieresultaten



“De SERV meent dat verdere stappen naar de 
structurele verankering van beleidsevaluatie en een 
evaluatiecultuur nodig zijn. Ze moeten uitgaan van een 
geïntegreerde kijk op beleidsevaluatie, uitgaventoetsingen en 
heroverwegingen, beleidsrelevant onderzoek en data.”

SERV (2022). Advies Vlaamse brede heroverweging als opstap naar een structureel evaluatiebeleid


