
Persbericht 

Vandaag, 7 december, wordt in het Vlaams Parlement het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) 
gelanceerd. Het VEP is een netwerk van personen en instanties die willen werken aan meer en 
beter evalueren van overheidsbeleid. De lancering vindt plaats in aanwezigheid van experts van de 
Europese Commissie en de European Evaluation Society (EES). 

Evalueren om te leren? 

Evalueren dient om te leren. Dat geldt ook voor beleidsevaluatie. Beleidsevaluatie wordt vandaag gezien als 
een centrale taak van een moderne, professionele overheid. Het vormt de vertrekbasis voor goede 
beleidsbeslissingen en beter bestuur. 

Ook in ons land vindt beleidsevaluatie meer en meer ingang. Maar evaluaties vinden nog vaak versnipperd 
plaats, zijn niet altijd goed gepland en kwalitatief hoogstaand, conclusies werken soms weinig door of worden 
politiek beïnvloed…  

Beleidsevaluaties worden in de praktijk inderdaad snel gezien als een bedreiging, als een moment om beleid af 
te rekenen of beleidsmakers af te maken. Niet als een kans tot leren en verbeteren. Ze worden dan vooral 
gebruikt “to prove” in plaats van “to improve”. 

Vlaams Evaluatieplatform 

Tegen die achtergrond wordt het initiatief genomen om een Vlaams Evaluatieplatform (VEP) op te richten. Het 
initiatief gaat uit van experts werkzaam bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Rekenhof, de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Vereniging voor 
Bestuur en Beleid (VVBB), het Instituut voor de Overheid (IO, K.U.Leuven), het Hoger Instituut voor de Arbeid 
(HIVA, K.U.Leuven), het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, UA), het Centrum voor Sociaal 
Beleid Herman Deleeck (CSB, UA) en de Bestuursschool van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Het VEP kan 
voor zijn praktische werking een beroep doen op de ondersteuning van de VVBB. 

Open netwerk 

Iedereen die met beleidsevaluatie te maken heeft of daarin geïnteresseerd is, kan lid worden. Lidmaatschap is 
gratis. Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is immers een open netwerk. 

Het richt zich op het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en 
informatie over beleidsevaluatie, tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, 
consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus (lokaal, Vlaams, federaal, Europees).  

Het VEP beoogt door een reeks initiatieven:  

•          het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur 

•          het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren  

•          het verhogen van de kwaliteit van beleidsevaluaties  

•          het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie  

 Meer informatie 

www.evaluatieplatform.be - contact@evaluatieplatform.be  
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