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Inleiding
Er bestaat een groeiende behoefte bij de overheid om de evaluatie van beleid meer te
integreren met de beleidsontwikkeling. Evaluatie heeft nu nog vooral het imago van
verantwoording en afrekening. Door beleidsevaluatie eerder toe te passen in het stadium
van de beleidscyclus kan het van meerwaarde zijn om de effectiviteit van nieuw beleid niet
alleen beter vast te stellen maar zelfs te stimuleren. Hierdoor kan de onderzoeker op een
positievere wijze betrokken worden bij de inrichting van het nieuwe beleid als het gaat om
niet alleen het vaststellen van de gewenste (tussentijdse) resultaten maar ook op het
stimuleren van een positieve uitkomst ervan.
Een vorm van ex-ante evaluatie doormiddel van het vooraf vaststellen van
evaluatiemomenten zal het inzicht in de effectiviteit van nieuwe beleidsinitiatieven
versterken. De rol en betrokkenheid van onderzoekers in de beleidscyclus wordt op deze
manier versterkt. Door de toepassing van nieuwe technieken bestaan er zelfs
mogelijkheden om ook real-time vast te stellen wat de effecten van nieuwe
beleidsinitiatieven zijn.
Met deze leergang wil ScienceWorks aandacht geven aan het proces en de nieuwste
methoden om door innovatieve evaluatie zowel meer kwaliteit als effectiviteit aan beleid te
verbinden.
Er zal aandacht worden besteed aan de volgende thema’s:
 Wat is ex ante evaluatie en wat zijn de mogelijkheden;
 Welke technieken en methoden komen kijken bij ex ante evaluatie;
 Mogelijkheden voor betere samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers;
 Verschillende manieren om te monitoren op het huidig beleid;
 Real-time data: Op welke manieren kan real-time data bijdragen aan het volgen en
meten van het huidige beleidsproces;
Net als in eerdere edities zal deze Leergang gebruik maken van de best beschikbare
expertise die momenteel in Nederland voorhanden is. Deelnemers zal gevraagd worden een
Case Study in te richten en te presenteren in kleine groepjes. Elke docent zal ingaan op de
Case Study en vragen daarover beantwoorden. De Case Study zal vragen aan de
deelnemers om zelf een evaluatieproces te verbinden aan een nieuw beleidsproces, waar
zowel ex ante, ex durante als ex post elementen in zijn opgenomen.

Vrijdag 8 november 2019

Ochtend
09:30-12:40

Middag
13:40-16:50

Docent
Peter van der Knaap, directeurbestuurder SWOV en voorzitter
VIDE

Onderwerp
Introductie
Innovatieve methoden voor evaluatie
en technieken van ex-ante evaluatie

Frans Leeuw, Hoogleraar
Maastricht University,
oud-directeur
doelmatigheidsonderzoek
Algemene Rekenkamer en ouddirecteur WODC

De inzet van evaluatie in de digitale
wereld (big data & AI) en hoe
evaluaties zo relevant mogelijk voor
beleid te maken.

Vrijdag 15 november 2019
Docent

Onderwerp

Ochtend
09:30-12:40

Marco Bik*, Coördinator Kennis
en Onderzoek Gemeente
Rotterdam

Evaluatie als onderdeel van een
inhoudelijk
beleidsontwikkelingsproces

Middag
13:40-16:50

Maurice Fransen, Director
Analytics & Cognitive Public
Sector Deloitte

Mogelijkheden voor real-time
verwerken van data bij de evaluatie in
beleid: ex durante evaluatie

Vrijdag 22 november 2019

Ochtend
09:30-12:40

Middag
13:40-16:50

Docent

Onderwerp

Jan de Ridder*, Directeur
Rekenkamer Metropool
Amsterdam & voorzitter NVRR

Hoe kunnen we evaluatie meer
proactief inzetten voor effectiever
beleid?

Presentaties Case Studies door
deelnemers

Vervaardig zelf een evaluatieproces
binnen een nieuw beleidsproces dat
zowel ex ante, ex durante als ex post
elementen bevat

*Nog niet bevestigd

