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1. Situering 
Beleidsevaluatie is een kerntaak die volgens BBB toebehoort aan de departementen van de 
Vlaamse overheid. In dit kader worden op regelmatige basis evaluaties uitgevoerd van het 
beleid en beleidsinstrumenten. Doelstelling van deze evaluaties is in de eerste plaats te 
kunnen beschikken over informatie en inzichten die kunnen bijdragen tot een betere 
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie.  
Evaluatie is geen eindproces in de beleidscyclus, maar kan op elke moment van de 
beleidscyclus plaatsvinden.  
 
Binnen het departement EWI is de verantwoordelijkheid voor de (aansturing van de) 
evaluaties toegekend aan de afdeling Strategie en Coördinatie (S&C). Bij deze taak wordt 
S&C echter ondersteund door de entiteit(en) (binnen EWI) die inhoudelijk verantwoordelijk is 
(zijn) voor het betreffende beleidsaspecten (wanneer het om de evaluatie van (een deel van) 
het beleid gaat) of het betreffende beleidsinstrument. 
 
Bij de evaluatie van beleidsinstrumenten is het voorwerp van de evaluatie vaak een instelling, 
maar het kan ook een instrument of actie betreffen die onder de verantwoordelijkheid van een 
bepaalde instelling valt. In beide gevallen is het belangrijk dat de instelling in kwestie een 
duidelijk beeld heeft van wat de evaluatie zal inhouden en welke bijdrage er al dan niet van de 
instelling wordt verwacht.  
 
Bedoeling van dit protocol is in dit verband duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken 
partijen. Deze laatsten zijn in eerste instantie: de (instelling verantwoordelijk voor) het 
beleidsinstrument, S&C en de entiteit(en) binnen EWI die inhoudelijk bevoegd is (zijn) voor 
het betreffende beleidsinstrument. Mogelijk zijn er ook nog ander stakeholders betrokken bij 
het beleid en beleidsinstrument. Deze moeten uiteraard ook geïnformeerd worden over de op 
stapel staande evaluatie en dit niet alleen omdat ze er ook belang bij hebben. In veel gevallen 
is het nl. mogelijk dat ook de stakeholders een rol of taak binnen de evaluatie hebben te 
vervullen. 
 
Het is belangrijk er hierbij op te wijzen dat S&C enkel verantwoordelijk is voor (de 
aansturing de) evaluaties van beleid of beleidsinstrumenten die betrekking hebben op een 
periode van meerdere jaren. S&C is m.a.w. niet verantwoordelijk voor de jaarlijkse 
inhoudelijke en financiële evaluatie (of controle) van het beleidsinstrument. Deze taak situeert 
zich eerder bij de inhoudelijk bevoegde entiteit binnen EWI of binnen een Agentschap.  
In deze context wordt met “evaluatie” dan ook het soort evaluatie bedoeld waarvoor S&C 
verantwoordelijk is.  
                                                 
1 Het betreft de afdeling Strategie en Coördinatie van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
(EWI) 
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2. Grond of aanleiding van de evaluatie  
De evaluatie van het beleid of een beleidsinstrument heeft meestal een concrete aanleiding. 
Deze aanleiding bepaalt in de meeste gevallen ook het moment waarop een evaluatie moet 
plaatsvinden. Aanleidingen voor evaluaties kunnen decreetbepalingen zijn, specifieke artikels 
in overeenkomsten, een vraag van de minister of inhoudelijk bevoegde entiteit, … maar ook 
een eigen initiatief van S&C. 
 
Deze grond of aanleiding is – in de meeste gevallen – ook bekend bij (de instelling 
verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument, wat betekent dat betrokkene al een idee zal 
hebben over de periode waarin een evaluatie zal plaatsvinden.  
In de andere gevallen dient er een informatiemoment naar de instelling of het 
beleidsinstrument plaats te vinden.  
 
3. Inhoud en aanpak van de evaluatie 
Wat de inhoud van de evaluatie moet zijn en hoe deze moet of zal worden aangepakt, is 
meestal veel minder gedetailleerd omschreven in de grond of aanleiding van de evaluatie. Dit 
heeft enerzijds het voordeel dat er een zekere vrijheid bestaat wat betreft de elementen die in 
de evaluatie aan bod zullen komen (bijvoorbeeld het beleidsinstrument senso stricto dan wel 
het beleidsinstrument én de ruimere beleidscontext) en de wijze waarop de evaluatie kan 
worden aangepakt. 
Anderzijds kan dit bij het voorwerp van de evaluatie2 een zekere mate van 
onzekerheid/ongerustheid creëren over wat er staat te gebeuren en wat de gevolgen van de 
evaluatie kunnen zijn.  
Daarom is het belangrijk dat in een vroeg stadium van de evaluatie duidelijkheid wordt 
geschapen over zowel inhoud als aanpak er van. Onderhavig protocol is bedoeld om deze 
duidelijkheid zo goed mogelijk te verschaffen.  
 
Inhoud en aanpak van de evaluatie 
In de grond of aanleiding van de evaluatie wordt meestal in vrij grote lijnen aangegeven 
waarop de evaluatie precies betrekking moet hebben. Over de meer gedetailleerde invulling er 
van is echter heel wat minder duidelijkheid.  
Om de concrete inhoud van de evaluatie en de wijze waarop de evaluatie zal verlopen te 
bepalen, stelt S&C samen met de inhoudelijk bevoegde entiteit een plan van aanpak op 
betreffende de evaluatie waarvan sprake.  
Dit plan van aanpak bevat volgende onderdelen: 

• Aanleiding evaluatie 
• Omschrijving beleidscontext (initieel, evolutie, te verwachten evolutie) 
• Doelstellingen evaluatie en het beoogde resultaat  
• Draagwijdte/krijtlijnen evaluatie 
• Evaluatievragen 
• Onderdelen van de evaluatie en methodologie 
• Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle betrokken 

stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 
• (Wijze van) uitvoering evaluatie 
• (Procedureel) verloop van de evaluatie 
• Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

Het plan van aanpak wordt in meer detail omschreven in bijlage 1. 
                                                 
2 (De instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument 
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Essentieel voor de inhoud zijn enerzijds de doelstellingen van de evaluatie en het beoogde 
resultaat en anderzijds de evaluatievragen die naar voor worden geschoven. 
 
Voor de aanpak zelf zijn de onderdelen van de evaluatie, de methodologie, de wijze van 
uitvoering en het verloop van de evaluatie essentieel.   
In dit deel wordt ook een initiële timing voor de evaluatie opgenomen, of er al dan niet 
externe expertise (consultant, panel van experten, …) wordt ingeschakeld, of en wat er van 
het voorwerp van de evaluatie wordt verwacht (bijvoorbeeld een zelfevaluatie).  
Indien er geen externe expertise wordt ingeschakeld, dan is S&C de uitvoerder van de 
evaluatie.  
 
Het uiteindelijke plan van aanpak voor de evaluatie dat door S&C wordt opgesteld en waarin 
bovenstaande in detail wordt uitgewerkt voor het specifieke voorwerp van de evaluatie, vormt 
de basis van het overleg met deze laatste.  
 
4. Onafhankelijkheid van de evaluatie 
Essentieel bij elke evaluatie is dat ze onafhankelijk kan verlopen. Dit betekent enerzijds dat 
elke vorm van belangenvermenging dient te worden vermeden maar ook dat wie aangesteld is 
voor de uitvoering van de evaluatie dit in alle onafhankelijkheid kan doen.  
Dit laatste is vooral belangrijk wanneer externe expertise wordt ingeschakeld en dit onder 
welke vorm dan ook. Inderdaad, wanneer dergelijke onafhankelijkheid niet kan worden 
gegarandeerd, zal de ingeschakelde expertise wellicht afhaken omdat de integriteit van 
betrokkene in het gedrang kan komen. 
 
Concreet betekent dit dat S&C bij de aansturing van de evaluatie enkel waakt over: 

• De aansluiting van de uitvoering van de opdracht bij de beschrijving van de opdracht 
(indien van toepassing) 

• Het aanhouden van de vooropgestelde timing 
• De kwaliteit van het afgeleverde werk, t.t.z. voldoet het aan de kwaliteitsvereisten die 

werden vooropgesteld 
• De correcte weergave van de beleidscontext, de (krijtlijnen van) de opdracht, de 

doelstellingen en het beoogde resultaat van de evaluatie 
• Het onafhankelijke verloop van de evaluatie.  

 
Dit betekent dus ook dat het formuleren van de inhoudelijke conclusies en aanbevelingen de 
verantwoordelijkheid zijn van wie de evaluatie uitvoert en er op dat vlak van geen enkele 
partij dan ook inmenging of beïnvloeding wordt toegestaan. S&C houdt zich wel het recht 
voor conclusies of aanbevelingen die gebaseerd zijn op verkeerde gegevens in vraag te 
stellen.  
 
5. Vertrouwelijkheid  
In het kader van de evaluatie wordt veel informatie ter beschikking gesteld door en aan 
diverse (externe) partijen. Deze informatie kan veel vormen aannemen. Inderdaad, het kunnen 
zowel (interne) documenten zijn als het resultaat van interviews en bevragingen van allerlei 
aard. Mogelijk betreft het ook vertrouwelijke “bedrijfs”informatie.  
Indien voor de uitvoering van de evaluatie externe partijen worden ingeschakeld, wordt met 
deze een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten. Indien de externe partij een consultancy 
firma betreft, dan strekt de overeenkomst zich uit tot alle medewerkers van de firma die bij de 
opdracht betrokken zijn. In het bestek dat de basis vormt voor de juridische en inhoudelijke 
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elementen van de opdracht, wordt de ondertekening van een dergelijke 
vertrouwelijkheidsovereenkomst aangekondigd. 
Wanneer de externe partijen aangetrokken experten zijn, wordt er een “non-disclosure” 
agreement met elke expert afzonderlijk afgesloten.  
 
6. Resultaat van de evaluatie 
De evaluatie zal in de meeste gevallen resulteren in een of meerdere rapporten met een reeks 
conclusies en aanbevelingen.  
Zoals hoger aangegeven zijn deze rapporten de verantwoordelijkheid van de uitvoerder van de 
evaluatie.  
 
Deze rapporten worden formeel opgeleverd, evenwel onder voorbehoud van de verbetering 
van materiële fouten3 (cfr. punt 4). De conclusies en aanbevelingen worden zoals eerder 
aangegeven niet gewijzigd, tenzij ze zouden gebaseerd zijn op verkeerde gegevens. 
 
Het voorwerp van de evaluatie wordt geïnformeerd over het resultaat van de evaluatie. M.a.w. 
het voorwerp van de evaluatie ontvangt een hard-copy exemplaar van het rapport4 en er wordt 
al dan niet een toelichting gegeven bij het rapport.  
Indien het voorwerp van de evaluatie materiële fouten vaststelt, kunnen deze meegedeeld 
worden aan S&C die de uitvoerder van de evaluatie vervolgens opdraagt de rapporten aldus te 
verbeteren. Deze fouten dienen binnen een periode van maximaal een maand na de 
“voorlopige oplevering” (i.e. keuring) van de rapporten te worden doorgegeven.  
Daarna worden het rapport of de rapporten “definitief” opgeleverd. 
 
Het eindrapport of de eindrapporten betreffende de evaluatie wordt (door S&C) in hard-copy 
bezorgd aan de minister, de inhoudelijk bevoegde entiteit en het voorwerp van de evaluatie.  
 
Wat betreft de conclusies en aanbevelingen heeft het voorwerp van de evaluatie uiteraard het 
recht een formele reactie over te maken aan de Vlaamse overheid (de bevoegde minster en 
S&C).  
 
S&C is de “eigenaar” van het evaluatierapport (of de rapporten) en stelt de resultaten (enkel in 
hard-copy) ter beschikking aan de eerder vermelde bestemmelingen. Het kan worden gebruikt 
als basis voor eventuele bijsturing/aanpassing van (de relatie tot) het voorwerp van de 
evaluatie.  
In principe wordt het rapport altijd als vertrouwelijk beschouwd en wordt het niet zomaar 
verder verspreid, noch in hard-copy noch elektronisch. Ten behoeve van de stakeholders kan 
het ter beschikking stellen van een samenvatting van het rapport m.i.v. de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen worden overwogen. In ieder geval is het S&C die ter zake 
initiatieven zal nemen en ook zal instaan voor de uitvoering er van.  
  
In geen geval worden elektronische versies van het rapport en/of samenvattingen verspreid 
behoudens naar de eerder vermelde 3 bestemmelingen en dan ook enkel door S&C. 
 
7. Stappen in de evaluatie 
Zoals hoger aangegeven, zal een initiële timing van een evaluatie afhangen van het specifieke 
dossier. Dat neemt niet weg dat er een aantal grote stappen in elke evaluatie kunnen worden 
onderscheiden. Deze stappen zijn: 
                                                 
3 M.a.w. het betreft een voorlopige oplevering. 
4 Dit is een voorlopig rapport en aldus vertrouwelijk.  
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• Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het uitwerken van het plan van 
aanpak door S&C en de inhoudelijk bevoegde entiteit 

• Overleg met het voorwerp van de evaluatie betreffende een aantal essentiële 
onderdelen van de evaluatie: 
o Timing  
o Verwachte inbreng van voorwerp evaluatie 
o Inbreng van betrokken stakeholders 
o Uitvoering van de evaluatie 
o Verloop van de evaluatie 
Vooral voor de eerste twee punten is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden 
gemaakt tussen beide betrokken partijen.  

• Informeren van het voorwerp van de evaluatie en alle betrokken stakeholders over de 
evaluatie 

• Oplevering (voorlopig(e)) rapport(en) (i.e. eerste keuring) 
• Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de evaluatie 
• Oplevering definitiev(e) rapport(en) (i.e. eindkeuring) 
• Overmaken rapport(en) aan betrokken partijen 
• Eventuele verspreiding samenvatting en voornaamste conclusies evaluatie 

 
8. Overleg met (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument 
Zoals hoger aangegeven wordt op basis van het plan van aanpak van de evaluatie eerst een 
overleg georganiseerd tussen S&C en het voorwerp van de evaluatie.  
Hierbij worden de grote lijnen van de evaluatie bekendgemaakt en wordt er ook toegelicht 
wat tijdens het verloop van de evaluatie van het voorwerp van de evaluatie wordt verwacht. 
Hierbij wordt nagegaan of zowel voorgestelde timing als voorgestelde inbreng haalbaar en 
realistisch is.  
 
Tevens wordt overlegd met het voorwerp van de evaluatie welke belangrijke stakeholders bij 
die laatste betrokken zijn.   
 
Van zodra de evaluatie wordt opgestart, wordt van het voorwerp van de evaluatie volledige 
openheid en een maximale samenwerking verwacht bij de uitvoering er van.  
 
9. Afsluiten protocol 
Als resultaat van het overleg wordt een verslag van de gemaakte afspraken gemaakt dat 
samen met dit document het protocol voor betreffende evaluatie vormt. 
 


