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1. Netwerk groeit 
 
Na een oproep in onze eerste e-nieuwsbrief hebben reeds 800 personen zich aangemeld als lid van 
het Vlaams Evaluatieplatform. Het merendeel wenst ook opgenomen te worden met naam affiliatie in 
onze online ledenlijst. De VEP-community bestaat uit geïnteresseerden van alle bestuursniveaus - van 
lokaal tot en met EU, diverse beleidssectoren, het middenveld, de academische wereld en de private 
sector. Via de nieuwsbrief en de website staan VEP-leden op de eerste rij om aankondigingen van 
activiteiten en ander nieuws rond beleidsevaluatie te vernemen. 
 
► Meer info over het VEP
► Meer info over lidmaatschap
► Als lid aanmelden
 
2. Verslag lenteworkshop 
Lancering van het Vlaamse Evaluatieplatform in Vlaams Parlement 
Lenteworkshop – 20 maart 2008 
Een beleidsevaluatie plannen en voorbereiden: wat komt er allemaal bij kijken?  

Op 20 maart jl. organiseerde het VEP een eerste lenteworkshop met als thema: "Een beleidsevaluatie 
plannen en voorbereiden: wat komt er allemaal bij kijken?" De voorwaarden, succesfactoren, goede 
praktijken en problemen bij het plannen en opstarten van een ex post beleidsevaluatie werden in kaart 
gebracht. De 60 deelnemers leerden de praktijk en ervaringen kennen van het Rekenhof en OVAM en 
wisselden eigen aandachtspunten en ervaringen uit. Het verslag en de presentaties van de 
lenteworkshop kan u nalezen op onze website.  

► Presentaties en verslag
 
3. VEP-Kalender 
 
Nieuw! Ontbijtsessie met Christel Scholten - 15 april 2008 
15 april – 8u30 tot 10u00, Brussel 
 
Op 15 april gaat de eerste VEP-ontbijtsessie door. Ontbijtsessies zijn informele ontmoetingen en 
gedachtewisselingen met een personaliteit uit de beleidsevaluatiewereld. Gastspreker is Christel 
Scholten, directielid bij Research voor Beleid (onderdeel van Panteia). Dit onderzoeksinstituut heeft 
reeds een ruime ervaring met beleidsevaluaties op de terreinen Arbeidsmarkt, Gezondheidszorg, 
Sociale Zekerheid en Onderwijs. 
Het thema van deze ontbijtsessie is: Beleidsevaluatie op maat van de beleidscontext. 
 
► Meer info en inschrijving (opgelet: aantal plaatsen beperkt!)  
 
Zomerworkshop 2008 
Valkuilen bij de uitvoering van een beleidsevaluatie: waar(om) loopt het mis? 
19 juni – 14u00 tot 16u30 
 
Herfstworkshop 2008 
Doorwerking van beleidsevaluaties: hoe impact meten en vergroten? 
20 november – 14u00 tot 16u30 
 
Studiedag 2009 
Indicatoren en beleidsevaluatie 
23 januari 2009 – 09u30 tot 16u30 
 
► Geef uw suggesties door voor workshops, studiedagen, ontbijtsessies

http://www.evaluatieplatform.be/platform/index.htm
http://www.evaluatieplatform.be/platform/lidmaatschap.htm
http://www.evaluatieplatform.be/nieuwsbrief/form_toevoegen.htm
http://www.evaluatieplatform.be/programma/20080320.htm
http://www.evaluatieplatform.be/programma/20080415.htm
http://www.evaluatieplatform.be/contact/index.htm


4. Ook niet te missen 
 

► Nieuw! Studienamiddag: “Duurzame ontwikkeling verankeren. Uitdagingen voor 
Vlaanderen”
17 april, Brussel. Organisator: Steunpunt Duurzame Ontwikkeling. (Meer…) 
 

► Vorming: “Meten van outputs en beleidseffecten: hoe smart-indicatoren aanmaken?” (volzet) 
3 dagen: 24 en 29 april en 6 mei, Brussel. Organisator: Vlaamse Overheid, Agentschap voor 
Overheidspersoneel. (Doelgroep beperkt tot ambtenaren van de Vlaamse Overheid). (Meer…) 
 

► Workshop: “Beleidsevaluatie: doel of middel?” tijdens het ‘Politicologenetmaal’ 
29-30 mei, Nijmegen. Organisatoren: Studiedienst van de Vlaamse Regering en UGent, Vakgroep 
Politieke Wetenschappen. (Meer…) 
 

► Workshop: “The Institutionalization of Evaluative Practices in Public Policy Issues and 
Challenges” met dr. Ray Rist (Wereldbank) en prof. dr. Frans Leeuw (Universiteit Maastricht) 
3 juni, Antwerpen. Organisator: UA, Institute of Development Policy and Management. (Meer…) 
 

► Nieuw! Conference: “Evidence Based Policy Making”  
19-20 juni, Amsterdam. Organisator: NPO – Netwerk voor Publieke Onderzoeksprogrammering. 
(Meer…) (pdf) 
 

► Symposium: “Policy and Programme Evaluation in Europe: Cultures and Prospects”
2-4 juli, Straatsburg. Organisatoren: Société Française de l’Evaluation (SFE) i.s.m. Deutsche 
Gesellschaft für Evaluation (DeGEval). (Meer...) 
 

► Bi-annual Conference European Evaluation Society (EES): “Building for the future: 
Evaluation in governance, development and progress” 
1-3 oktober, Lissabon. Organisator: European Evaluation Society. (Meer…) 
 

► Vorming: “Beleidsevaluatie” 
16 en 23 oktober 2008, Leuven. Organisator: Instituut voor de Overheid, KULeuven. (Meer…) 
 
► Geef uw aankondigingen door

Bezoek de website van het VEP voor updates en actuele informatie: 
www.evaluatieplatform.be
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