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Welkom in het Herman Teirlinck-gebouw



Inleiding

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk gericht op:
het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, 
kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie

tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, 
consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), 
beleidsdomeinen en bestuursniveaus.

Het VEP beoogt: 
het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur. 

het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren.

het verhogen van de kwaliteit van de beleidsevaluatie.

het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie. 

Het VEP wil tevens fungeren als aanspreekpunt voor internationale contacten 
binnen het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie.



Inleiding

Meer informatie over het Vlaams evaluatieplatform op: 
www.evaluatieplatform.be met onder meer:

Eerdere activiteiten

Documentatie

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is onderdeel van de Vlaamse 
Vereniging voor Bestuur en Beleid (www.vvbb.be) met onder meer 
nog onder haar koepel:

Overheidsmanager van het jaar

Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement

http://www.evalautieplatform.be/
http://www.vvbb.be/


Inleiding
Vlaamse overheid bevestigde op 7 juli 2017 het belang van onderbouwd 

beleid in witboek open en wendbare overheid:
Hervorming van de RIA of de reguleringsimpactanalyse

Optimalisatie transparantie planning onderzoek en evaluatie VO: portaal met planning, 
onderzoeks- en evaluatiedata en –documenten.

Richtlijnen voor beleidsgerichte syntheses (link met heerlijk helder) en betrokkenheid 
stakeholders bij onderzoek en evaluaties.

Lijst met afgeronde en geplande decreetsevaluaties in beleidsbrieven.

In kaart brengen van interne en externe onderzoeks- en evaluatiecapaciteit + synergiën. 
Samenbrengen ambtelijke coördinatoren van beleidsrelevant onderzoek in netwerk. 
Verder samenwerken met Vlaams Evaluatieplatform.

Overzicht interne en externe opleidingen inzake onderzoek en evaluatie + deze 
vaardigheden meenemen bij werving.

Opmaak minimale procesmatige, methodologische en inhoudelijke standaarden voor 
evaluaties.

Visie op onderzoek binnen en buiten de VO.

Onderzoek naar haalbaarheid van een Vlaamse WRR.

Meer informatie op: http://overheid.vlaanderen.be/open-en-wendbare-
overheid

http://overheid.vlaanderen.be/open-en-wendbare-overheid


Inleiding

Aanleiding van deze studienamiddag is de aanloop naar 
de verkiezingen: administraties bereiden volgende 
beleidsperiode voor.

Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie als fundamentele 
taak van de administratie.

Principes en technieken van ex ante beleidsevaluatie 
nuttig om deze oefeningen te versterken, maar uiteraard 
ook nood aan capaciteit. 



Inleiding
Concrete actuele toepassing: bijdrage van de administratie aan het 

volgend Vlaams regeerakkoord: https://overheid.vlaanderen.be/bijdrage-
van-de-vlaamse-administratie-aan-het-regeerakkoord-2019

Omgevingsanalyse en budgettair kader
7 hoofdstukken rond de transitiesporen met scenario’s:

Circulaire economie

Industrie 4.0

Samen leven

Energietransitie

Slim Wonen en Leven

Levenslang leren

Slimme mobiliteit

1 hoofdstuk rond open en wendbare overheid met duidelijke keuzes
3 maatschappelijke uitdagingen doorheen alle hoofdstukken

Klimaatverandering

Digitalisering

Ongelijkheid

https://overheid.vlaanderen.be/bijdrage-van-de-vlaamse-administratie-aan-het-regeerakkoord-2019


Inleiding
Concrete actuele toepassing: bijdrage van de administratie aan het 

volgend Vlaams regeerakkoord: https://overheid.vlaanderen.be/bijdrage-
van-de-vlaamse-administratie-aan-het-regeerakkoord-2019

Beleidsvoorstellen onderbouwd met fiches:
Beleidsdoelstelling

Motivering

Onderbouwing

Regelgevend en beleidskader

Link met 3 maatschappelijke uitdagingen

Opties

Per optie:

Concrete uitwerking (toelichting, motivering, aanpak, uitvoeringstermijn, 
quick-wins, voor- en nadelen, risico’s, andere informatie

Budgettaire raming

Contactpersonen binnen de administratie

Betrokken entiteiten Vlaamse overheid

Externe belanghebbenden

https://overheid.vlaanderen.be/bijdrage-van-de-vlaamse-administratie-aan-het-regeerakkoord-2019


Inleiding

Programma vandaag:

13u45 – 14u30: Spoedcursus ex ante evaluatie: Bart De Peuter (Rekenhof) 

14u30 – 15u00: Case Onderwijs en Vorming: Jeroen Backs (Departement 
Onderwijs en Vorming, Vlaamse overheid) 

15u00 – 15u30: Case stad Gent: Els Verhasselt (Data & Informatie, Stad Gent) 

15u30 – 15u40: Slotbeschouwingen door Dieter Vanhee (Departement 
Kanselarij en Bestuur, Vlaamse overheid)

15u40: koffie 


