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1 Inleiding 

 
In Nederland worden, ook op het terrein van het ministerie van Justitie, aardig wat 
evaluatieonderzoeken uitgevoerd. Dat is een goed teken, want hoe zou anders de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid vastgesteld moeten worden. Deze 
evaluatieonderzoeken – in het bijzonder de evaluaties die nagaan of de inzet van 
overheidsmiddelen de beoogde effecten realiseert – zijn belangrijk en noodzakelijk 
voor het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid.1 De vraag naar 
effecten van beleid wordt immers steeds nadrukkelijker gesteld. Zie daartoe bij-
voorbeeld de Comptabiliteitswet (met name artikel 20, lid 1,2) en de Regeling perio-
diek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie, waarin onder andere wordt ingegaan 
op het belang van evaluatieonderzoek bij de onderbouwing van beleid (ex ante en 
ex post) (Regeling, 2006).  
 
Het belang van evaluatieonderzoek voor beleid vormt een van de achtergronden  
van dit memorandum. De tweede is dat bij de evaluatie van beleidsinterventies2 
vragen spelen rond timing, relevantie of participatie van betrokkenen. Deze kwes-
ties worden hier geadresseerd. Tevens wordt een beknopte stand van zaken van  
het evaluatieonderzoek bij het WODC3 gepresenteerd.  
 
De volgende vragen komen aan de orde:  
• Welke typen beleidsevaluatieonderzoek zijn er en op welk moment in de beleids-

cyclus kunnen ze het best plaatsvinden?  
• Wat is de reikwijdte van de uitspraken die ermee gedaan kunnen worden en wat 

is de relevantie voor het beleid?  
• Hoe verhoudt de onafhankelijkheid van de evaluatieonderzoeken zich tot partici-

patie van betrokkenen in evaluaties?   
 

                                               
 
 
 
1 Mede met het oog op deze publieke functie zijn evaluatieonderzoeken immer openbaar. 
2 In dit memorandum wordt de term ‘(beleids)interventie’ gebezigd als overkoepelende term voor beleids-

programma’s, sancties, wetten, juridische arrangementen, preventieve en handhavingstrategieën, ge-

dragsinterventies, maatregelen etc. Kortom: alle wijzen waarop Justitie het gedrag van burgers of orga-

nisaties beoogt te beïnvloeden.  
3  Het gaat hierbij zowel om onderzoek door het WODC zelf als om onderzoek dat door externe onderzoe-

kers in opdracht van het WODC is uitgevoerd. 
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2 Welke typen evaluatieonderzoek zijn er? 

De verschillende typen onderzoek zijn weergegeven in figuur 1. Ze zijn ingekaderd 
in een (ideaaltypische) beleidscyclus (Van Hoesel et al., 2005). Bekend is dat niet 
altijd alle stappen worden doorlopen en dat allerlei factoren een rol spelen bij de 
totstandkoming van beleid (Van Hoesel, 2009). Voor het positioneren van evalua-
tieonderzoek is de cyclus echter een kapstok, die wij graag gebruiken.  
 
Figuur 1 De beleidscyclus (ideaaltypisch model) en typen 

evaluatieonderzoek in deze cyclus 

 
De gedachte achter het model is – grofweg – dat het beleidsproces begint wanneer 
zich een maatschappelijk probleem voordoet, dat vervolgens op de beleidsagenda 
komt. Indien besloten wordt het probleem aan te vatten, volgt een fase van beleids-
voorbereiding, waarin het probleem verder in kaart wordt gebracht en wordt nage-
dacht en overlegd over mogelijke aanpakken. Na besluitvorming over de te plegen 
interventie – die kan bestaan uit een beleidsprogramma, sanctie, wet, juridisch 
arrangement, handhavings- en toezichtsstrategie, gedragsinterventie, maatregel 
etc. – wordt deze geïmplementeerd en geëvalueerd. Na deze fase kan vervolgens 
besloten worden of de maatregel ‘regulier’ zal worden en tot het pakket aan 
interventies vanwege de overheid/Justitie gaat behoren. Op verschillende momenten 
in dit proces kan evaluatieonderzoek een bijdrage leveren in de vorm van 
wetenschappelijk onderbouwde informatie (zie ook Swanborn, 2007). Om welk 
onderzoek gaat het en wat is de beste timing? Box 1 geeft een overzicht. 
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Box 1 Typen evaluatieonderzoek in de beleidscyclus 

• Bij de voorbereiding van beleidsinterventies kan vooraf – in een ex ante evaluatie 
ofwel planevaluatie – nagegaan worden of met de beoogde interventie de ge-
wenste uitkomsten bereikt kunnen worden.  

• Tijdens en na de implementatie kan nagegaan worden of de beleidsinterventie 
consistent en conform plan wordt geïmplementeerd: procesevaluatie. 

• Als de implementatie naar behoren verloopt en de interventie consistent wordt 
toegepast, kan onderzocht worden wat de resultaten en de effecten zijn. Er zijn 
hier verschillende typen evaluaties mogelijk, die in verschillende mate uitspraken 
toelaten over de vraag of het beleid de oorzaak is van de waargenomen uitkom-
sten. Alleen effect- of impactevaluaties kunnen causale relaties laten zien. 

• In alle fasen van het proces kunnen systematische overzichtsstudies uitgevoerd 
worden, waarin meerdere studies over een bepaald type interventie in samen-
hang bestudeerd worden en uitspraken gedaan worden over de werkzaamheid 
van een interventie. 

• Tot slot zijn er monitoronderzoeken, waarin een maatschappelijk verschijnsel 
(‘georganiseerde criminaliteit’, ‘veiligheid’, ‘coffeeshops’) aan de hand van een 
beperkt aantal globale indicatoren gevolgd wordt. Deze monitoring vindt plaats 
terwijl beleidsinterventies worden uitgevoerd. Zo kan een vinger aan de pols 
gehouden worden en kan beleidsmatig ingegrepen worden als zich trendbreuken 
in ongewenste richting voordoen. 

 
Het WODC voert al deze typen onderzoek uit. In de fase van beleidsvoorbereiding 
kunnen overigens ook beleidsmakers zelf toetsen of (nieuwe) regelgeving of andere 
beleidsinterventies kunnen werken. Zij kunnen hun voorgenomen beleid vooraf 
doorlichten. Ook achteraf maken ministeries zelf de balans op van de realisatie van 
algemene en/of operationele beleidsdoelstellingen, in een beleidsdoorlichting. Deze 
maakt gebruik van de uitkomsten van evaluatieonderzoeken. Uitvoeringsorganisa-
ties, vooral de grotere, kunnen ook zelf evaluaties doen (‘zelfevaluatie’). We komen 
hier in het onderstaande op terug. 
 
De verschillende typen evaluatieonderzoek zijn ook toepasbaar voor het evalueren 
van informatiesystemen. Binnen de overheid worden op diverse plaatsen informatie-
systemen ontwikkeld ter ondersteuning van beleid. Die vallen vaak veel duurder uit 
en vragen meer tijd dan tevoren werd ingeschat. Ze leveren bovendien vaak uitein-
delijk toch niet het gewenste resultaat op of worden niet naar volle tevredenheid 
gebruikt (Algemene Rekenkamer, 2007). Gezien de bedragen die gemoeid zijn met 
informatiesystemen en de rol die zij spelen, is het raadzaam om ook deze systemen 
te onderwerpen aan evaluaties zoals hieronder beschreven.  
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3 Wat houden de typen onderzoek in en tot welke 
conclusies kunnen ze leiden? 

We behandelen achtereenvolgens: ex ante evaluaties / planevaluaties, proceseva-
luaties, evaluaties van resultaten en effecten, overzichtsstudies en beleidsdoor-
lichtingen. 

3.1 Ex ante evaluaties/planevaluaties  

Wat houden ze in?  
Ex ante evaluaties – ook wel aangeduid als planevaluaties omdat het gaat om een 
evaluatie van een interventieplan – gaan normaliter vooraf aan de invoering van een 
interventie. Uitzonderingen hierop zijn denkbaar; ook als een interventie al enige 
tijd draait, is het mogelijk én vaak nuttig om een dergelijke evaluatie uit te voeren 
(Wartna, 2005).  
De centrale vraag van een ex ante evaluatie is: welke resultaten zou een beleids-
programma, een sanctie, een wet, een juridisch arrangement, een preventieve of 
handhavingsstrategie, een gedragsinterventie of een juridische maatregel op grond 
van de plannen die men heeft, kunnen behalen?  
Een ex ante evaluatie ontrafelt de plannen, legt de veronderstelde (werkzame) 
mechanismen bloot, gaat na of de plannen consistent in elkaar zitten en toetst ze 
aan voorhanden wetenschappelijke kennis. Ook worden mogelijke neveneffecten 
gesignaleerd.   
 
Tot welke conclusies kunnen ex ante evaluaties leiden? 
Wat kopen we voor een ex ante evaluatie? Wat is de reikwijdte en wat is de rele-
vantie voor beleid? 
Ex ante evaluaties geven ten eerste inzicht in de aannemelijkheid van de werkzaam-
heid van een interventie. Ze kunnen aantonen dat een interventie qua opzet en 
gedachtegang inderdaad tot de beoogde uitkomsten kan leiden: de interventie is 
‘kansrijk’ of ‘veelbelovend’ dan wel ‘waarschijnlijk effectief’. Ze kunnen anderzijds 
ook aantonen dat de voorgenomen interventie ‘weeffouten’ bevat, die ertoe kunnen 
leiden dat de beoogde doelen niet gehaald zullen worden. De conclusie is dan dat 
een interventie ‘waarschijnlijk geen kans van slagen’ heeft of dat ‘het risico bestaat 
dat de interventie niet effectief is’.  
Een ex ante evaluatie kan gebruikt worden bij de beslissing of de plannen het waard 
zijn om mee door te gaan. Als er belangrijke ‘weeffouten’ in een concept zitten, kan 
besloten worden tot bijstelling of afgelasting.  
 
De conclusies van een ex ante evaluatie zijn geen ‘rocket-science‘ en moeten soms 
omkleed worden met reserves. De interventie is immers nog niet toegepast en de 
toets vindt alleen plaats op basis van een voornemen.  
Dit type evaluaties komt overigens steeds vaker voor. In box 2 staat een recent 
voorbeeld. 
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Box 2 Ex ante evaluatie van het nieuwe reclasseringstoezicht 

In 2009 is een ex ante evaluatie uitgevoerd naar het nieuwe reclasseringstoezicht. 
De reclasseringsorganisaties werken samen met het Openbaar Ministerie, de Rech-
terlijke Macht en de Dienst Justitiële Inrichtingen aan verbetering van het toezicht, 
vanuit het project Redesign Toezicht. Het nieuwe toezicht zal moeten leiden tot 
grotere effectiviteit en meer transparantie en betrouwbaarheid van de uitvoering  
en tevens moeten voldoen aan algemene kwaliteitseisen.  
Het onderzoek wees uit dat de beleidstheorie die aan het nieuwe toezicht ten grond-
slag ligt, consistent is. Op punten laat de uitwerking echter te wensen over en dit 
brengt risico’s met zich mee voor de kosten, de effectiviteit en de eenduidigheid. 
Ook ontbreken elementen die volgens de wetenschappelijke literatuur werkzaam 
zijn. Het onderzoek concludeert dat het risico bestaat dat met de voorliggende plan-
nen de doelen van het nieuwe toezicht niet bereikt kunnen worden. Het adviseert 
om de plannen eerst aan te vullen en een test te doen met de nieuwe werkwijze.    
Plaisier & Pennekamp, 2009. 
 
Ex ante studies worden óf door het WODC óf door beleidsdirecties en taakorganisa-
ties zelf gedaan. Voor dit laatste is een handreiking ontwikkeld, op basis van een 
ruim aantal ervaringen bij instellingen, variërend van de Immigratie en Naturalisa- 
tie Dienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen tot afzonderlijke beleidsdirecties: De 
ex ante uitvoeringsanalyse (Ministerie van Justitie, 2007). In de handreiking wor- 
den drie analyse-onderdelen voorgesteld, die in serie(s) of in gedeeltes uitgevoerd 
kunnen worden.  
 
Het gaat om: 
• risico-inventarisatie: dit is een snelle scan van het voorliggende beleidsvoor-

nemen. Ze brengt in beeld wat de belangrijkste risico’s zijn die het behalen van 
de beleidsdoelen bedreigen, hoe groot de kans is op deze risico’s, wat de gevol-
gen kunnen zijn en wat aan risicoreductie gedaan kan worden.  

• beleidslogica-analyse: hierin wordt de logica (‘theorie’) van het voorgestelde 
beleid gescreend. Deze analyse maakt zwakke punten zichtbaar, die dan tijdig 
kunnen worden verholpen.  

• Praktijkanalyse: deze is gericht op de praktische uitvoering van het beleid en  
de bijbehorende regelgeving en geeft zicht op de praktische haalbaarheid. 

 
Kortom: 
Alle ex ante analyses zijn erop gericht om vooraf, in een vroeg stadium, foute 
veronderstellingen en moeilijk uitvoerbare voornemens in een beleidsprogramma, 
een sanctie, een wet, een preventieve of een handhavingsstrategie, een gedrags-
interventie of een juridische maatregel te detecteren, zodat die eruit gefilterd 
kunnen worden. Als een interventie geen kans van slagen heeft, kan wellicht 
beter tot stopzetting worden besloten. Met een goede beleidsevaluatie vooraf 
kunnen tijd en menskracht bespaard worden en kan bijgedragen worden aan 
vermindering van ‘beleidshomeopathie’. 

3.2 Procesevaluaties  

Wat houden ze in? 
Bij procesevaluaties gaat het om de vraag hoe een interventie in de praktijk wordt 
toegepast en of dit volgens plan gebeurt. Denk aan vragen als: 
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• Wordt het beleidsprogramma, de sanctie, de nieuwe wet, het juridisch arrange-
ment, de gedragsinterventie, de maatregel etc. consistent uitgevoerd? Is aan de 
beoogde randvoorwaarden voldaan?  

• Wordt de interventie volgens plan uitgevoerd, op welke punten wel, op welke 
niet? 

• Komt de beoogde doelgroep binnen en volgt die het programma zoals dat zou 
moeten? 

• Hoe waarderen de uitvoerders een programma/interventie en zijn de deelnemers 
gemotiveerd? 

• Wat is het uitvalpercentage en het percentage weigeraars onder de deelnemers? 
 
Procesevaluaties worden uitgevoerd tijdens (ex durante) of na (ex post) de imple-
mentatie van een interventie. De timing is belangrijk: vóórdat met een proceseva-
luatie kan worden begonnen, dient de interventie al geïmplementeerd te zijn in de 
praktijk en reeds een aantal keren uitgevoerd te zijn door de betreffende uitvoer-
ders. Hiermee wordt voorkomen dat er te weinig materiaal is om te onderzoeken  
én dat met de procesevaluatie slechts de kinderziekten van de uitvoering van de 
interventie wordt gemeten.4 De ‘indaling’ van een beleidsinterventie in het veld is 
vaak een zaak van wat langere adem, zeker als veel organisaties betrokken zijn.  
 
Tot welke conclusies leiden procesevaluaties, wat is de reikwijdte en de 
relevantie voor beleid? 
Procesevaluaties laten zien of een interventie consistent wordt toegepast en volgens 
plan. Als een interventie voortdurend verandert of als de toepassing niet conform 
bedoelingen verloopt, betekent dit dat er elementen in de interventie zitten die tot 
beleidsmatig ongewenste variëteit leiden5 of de uitvoering doen haperen. Dan zijn 
verbeteringen nodig (zie box 3). De interventie ‘doet het nog niet’. Het betekent ook 
dat het (nog) geen zin heeft om effecten te meten.  
 
Box 3 Het functioneren van de Inrichting voor Stelselmatige Daders  

In 2008 is een procesevaluatie gedaan naar de maatregel Inrichting voor Stelsel-
matige Daders (ISD). Dit onderzoek liet zien dat de ketensamenwerking aanzienlijk 
was verbeterd, maar dat de doelgroep van de ISD moeilijker was dan in de plannen 
werd voorzien. Gedragsinterventies in de ISD bleken niet geschikt voor de inge-
stroomde doelgroep en de beschikbare extramurale zorg was niet adequaat. Ook 
was het personeel onvoldoende voorbereid op de complexe problemen van de 
ISD’ers. De ISD werd dus niet toegepast volgens de plannen. Het onderzoek was  
in lijn met eerdere rapportages van de RSJ en de ISt. Er is een verbeterplan voor  
de ISD opgesteld door DJI, dat vanaf 2009 is geïmplementeerd. De effectevaluatie 
volgt vanaf 2010.   
Goderie & Lünnemann, 2009. 
 

                                               
 
 
 
4  Het komt ook wel voor dat de procesevaluatie een pilot of implementatiefase ondersteunt; het doel is 

dan een snelle detectie van zaken die niet goed lopen, zodat bijgestuurd kan worden. Dergelijk onder-

zoek heeft meer het karakter van actie-onderzoek. Een voorbeeld is te vinden in box 5. 
5 Overigens kan variëteit in de uitvoering belangrijke inzichten opleveren als bij een evaluatie systematisch 

naar verschillen/overeenkomsten tussen de varianten gekeken wordt (vgl. de aanpak van het ‘natuurlijke 

experiment’). 
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Uit een overzichtsstudie van vijftien recente procesevaluaties van justitiële (ge-
drags)interventies van het WODC blijkt dat er keer op keer soortgelijke uitvoerings- 
en implementatieproblemen naar voren komen (zie box 4). Bij de opzet van beleids-
interventies in de toekomst kan hier rekening mee gehouden worden. 
 
Box 4 Hardnekkige problemen in uitvoeringsprocessen van justitiële 

interventies 

• Ketenpartners werken niet goed samen. 
• Beleidsconcurrentie (die niet verwacht was of was ‘afgesproken’). 
• Er is onvoldoende draagvlak en steun voor de interventie. 
• Handleidingen zijn niet toereikend, worden niet gevolgd, men geeft er eigen 

invulling aan. 
• Er is te weinig instroom van deelnemers of de selectiecriteria worden niet 

nageleefd. 
• Er zijn te weinig medewerkers/trainers, er zijn kwaliteitsverschillen en er is 

gebrek aan ervaring. 
• Er is een reorganisatie gaande. 
• De registratie is onvolledig of slecht, medewerkers en/of deelnemers zijn niet 

bereid mee te werken. 
• Onderzoekers rapporteren ook regelmatig dat ze over te weinig informatie 

beschikken over de processen om conclusies uit te kunnen trekken, of dat 
informatiebronnen elkaar tegenspreken.  

Wieman, Nas & van Ooyen, in voorbereiding.  
 
Wie bekend is met werk van economen die zich met de doelmatigheid van de pu-
blieke sector bezighouden, komt dit soort bevindingen niet als vreemd over. Tal van 
studies van public choice-economen wijzen op verschijnselen zoals bureaupolitiek, 
na-u-effecten en ‘what’s in it for me (and my organization)’. Zij maken ook dat er 
van ‘government failures’ sprake is.  
 
Procesevaluaties zijn in staat de empirische aard van deze, de effectiviteit van in-
terventies belemmerende, factoren en processen op te sporen.  
 
Hoe wordt gedacht over participatie van bedenkers en uitvoerders van 
interventies bij de evaluatie van diezelfde interventies?  
Bij evaluatieonderzoek gaat het in principe om onafhankelijke wetenschappelijke 
beoordelingen van een interventie. Betekent dat dan dat de betrokken geëvalueer-
den zelf niet als partner bij de evaluatie betrokken mogen zijn? Neen, soms kan dit 
wel en is dit ook nuttig. Onderzoekers doen soms actie-onderzoek, waarbij de uit-
voerders van de interventie steeds feedback krijgen over de uitvoering tijdens het 
onderzoek. De geëvalueerden zijn soms ook actief betrokken bij de evaluatie.  
Het voordeel hiervan is dat de interventie tijdens de procesevaluatie kan worden 
bijgestuurd en dat de evaluatie dynamisch kan worden vormgegeven (zie box 5).  
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Box 5 OM-Proeftuinen in actie 

In de periode 2008 tot 2012 moet de professionele standaard (programmatisch 
samenwerken, toepassen van barrièremodellen en bestuurlijke rapportage) van 
Openbaar Ministerie, politie, gemeenten en andere actoren bij de aanpak van zware 
en georganiseerde criminaliteit verhoogd worden. Het ontwikkelen en leren van die 
nieuwe werkwijze vindt plaats door het inrichten van leeromgevingen: de proef-
tuinen. De proeftuinen worden wetenschappelijk ondersteund en gevolgd. De proef-
tuinen bevinden zich thans in de eerste fase van ontwikkeling. Dat maakt het nodig 
een evaluatie te houden die rekening houdt met het dynamische karakter van de 
proeftuinen. Daarom wordt een evaluatie uitgevoerd als een actie-onderzoek. De 
onderzoeksrapportage zal de bevindingen uit de drie proeftuinen bij elkaar brengen. 
Het rapport zal geen conclusies bevatten over de effecten van de proeftuinen – de 
drie bestudeerde proeftuinen zullen namelijk zeker niet al zijn afgerond als dit rap-
port wordt geschreven. Wel zal – onder meer – kunnen worden aangegeven of een 
proeftuin een geschikte leeromgeving lijkt om de programmatische aanpak van de 
grond te krijgen.  
Evaluatie proeftuinen, www.wodc.nl, lopend onderzoek. 
 
Door de voortdurende feedback leidt het onderzoek tot snelle correcties in de uit-
voering. Dit is goed voor de interventie.  
Is het ook goed voor de onderzoeker? Hij wordt deel van het proces dat hij weten-
schappelijk dient te evalueren, hij verliest een stuk distantie. Hij loopt ook een 
risico: dat van verlies van vertrouwen van de buitenwacht in zijn onafhankelijkheid. 
Hij is immers in zekere zin een slager die zijn eigen vlees keurt. Op termijn kan dat 
ertoe leiden dat de blik versmalt en dat hij gaat lijden aan tunnelvisie.  
En de beleidsmaker? Loopt die geen risico? Jawel, ook daar zit een risico: het beleid 
kan minder sterk op onafhankelijke evidence gebaseerd worden.  
Het is dus zaak om op dit punt zorgvuldige afwegingen te maken. In sommige ge-
vallen zal actie-onderzoek een juiste optie zijn – te denken valt aan situaties waarin 
fundamenteel nieuw beleid wordt ingezet of beleid waarvan niemand nog weet hoe 
het uit kan pakken – , in de meeste gevallen zal de onafhankelijkheid, zeker op 
langere termijn, zwaarder wegen. 
 
Een optie die hier eveneens genoemd moet worden is die van de zelfevaluatie. Het 
is mogelijk dat uitvoeringsorganisaties – met name de grotere – zelf hun processen 
evalueren. Zelfevaluatie is een bekend fenomeen in het kwaliteitsdenken.6 Ze gaat 
vaak vooraf aan een evaluatie door onafhankelijke externen. Organisaties kunnen 
dan eerst zelf zien hoe ver de implementatie is gevorderd, hoe goed de uitvoering 
loopt en waar lacunes zitten, en die oplossen voordat externen de stand van zaken 
komen opmaken. Hiermee wordt vermeden dat externe onderzoekers met hun 
evaluatie terecht komen in een situatie waarbij interventies nog slechts marginaal 
geïmplementeerd zijn. Om een serieuze zelfevaluatie te doen zijn heldere en 
systematische criteria nodig – bij voorkeur criteria die in afstemming met de 
externe evaluator worden opgesteld. Ook moet er voldoende (interne) capaciteit en 
deskundigheid voor vrijgemaakt worden. Naast voordelen hebben zelfevaluaties ook 
enkele nadelen: ‘window dressing’ waarbij de zelfevaluatie ‘voor de Bühne’ wordt 
                                               
 
 
 
6 Zie bijvoorbeeld kwaliteitssystemen als ISO (International Organization for Standardization), EFQM/INK 

(European Foundation for Quality Management/Instituut Nederlandse Kwaliteit) of HKZ (Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). 
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verricht, ‘voorspelbaarheid’ en ‘tunnelvisie’. Grosso modo zijn zelfevaluaties echter 
een nuttige stap in een breder evaluatieproces. 
 

Kortom: 
Procesevaluaties laten zien hoe een beleidsinterventie wordt toegepast en of dat 
consistent en volgens plan is. Als een beleidsprogramma, sanctie, wet, preven-
tieve of handhavingsstrategie, gedragsinterventie of juridische maatregel voort-
durend verandert of niet volgens plan functioneert, kan dit de effectiviteit aan-
tasten. Er kan dan beter een pas op de plaats worden gemaakt, om bijstellingen 
en verbeteringen door te voeren.  

3.3 Evaluaties van resultaten en effecten 

Alhoewel een adequate opzet en een integere uitvoering van beleidsinterventies 
belangrijk zijn om tot een effectief (criminaliteits)beleid te komen, is ‘the proof of 
the pudding in the eating’. Als de interventie vaste grond onder de voeten heeft 
gekregen en consistent wordt uitgevoerd, komt het moment waarop onderzoek van 
resultaten en effecten aantreedt. Als de interventie nog ‘kwakkelt’, heeft zulk onder-
zoek nog geen nut. Dan is de invloed moeilijk vast te stellen.  
 
Wat houdt deze evaluatie van resultaten en effecten in? 
Onderzocht wordt wat de interventie concreet heeft opgeleverd. Doorgaans wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen op output gerichte metingen (de diensten 
die zijn verricht – bijvoorbeeld het aantal opsporingsonderzoeken dat de politie 
heeft gestart) en metingen die de doelbereiking of de impact, de effectiviteit, pro-
beren vast te stellen7. Bij het onderzoeken van doelbereiking gaat het om de vraag 
of de directe doelen van een interventie zijn gerealiseerd (bij een gedragsinterven- 
tie bijvoorbeeld: hebben de deelnemers na afloop betere sociale vaardigheden en 
minder schulden?). Wezenlijker is vaak nog de realisatie van het achterliggende 
beleidsdoel: is de strafrechtelijke recidive verminderd, is de maatschappelijke over-
last afgenomen, zijn de gevoelens van veiligheid bij de burgers toegenomen enz.? 
Om de doelbereiking te kunnen meten moet vóór de invoering van een interventie 
een ‘nulmeting’ zijn verricht en daarna nog een of meer metingen na afloop. Dan 
komen veranderingen in beeld en kan vastgesteld worden of die conform doelstel-
ling zijn. 
We kennen dan de resultaten in termen van doelbereik. Echter, dan is nog steeds 
onbekend of de waargenomen veranderingen door de interventie zijn veroorzaakt  
en of het, met andere woorden, om een effect van de interventie gaat. Dit staat 
bekend als het attributievraagstuk. Om de uitspraak te kunnen doen dat een inter-
ventie de (of een van de) oorza(a)k(en) is van de waargenomen verandering, moet 
een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie mét de interventie (‘experimen-
tele conditie’ of ‘experimentele groep’) en de situatie zónder (‘controleconditie’ of 
‘controlegroep’; de ‘counterfactual’). In beide situaties wordt een nul- en een na-
meting (of meerdere) verricht (zie figuur 2a). Het verschil in score op de nameting 
laat het netto-effect van de interventie zien (zie figuur 2b; zie ook: Leeuw & Vaes-
sen, 2009). In figuur 2b gaat het dan om het verschil tussen (a) de score bij na-

                                               
 
 
 
7 Als duidelijk is wat de impact is, kan een kosten-baten analyse worden uitgevoerd, waarbij de effecten 

worden afgezet tegen de kosten. 
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meting van de experimentele groep en (c) de score bij nameting van de controle-
groep. Via statistische technieken (randomisatie, matching) wordt ervoor gezorgd 
dat uitgangsverschillen tussen de condities niet mede de oorzaak kunnen zijn van 
de vastgestelde verschillen.  
 
Figuur 2a Effectonderzoek, basismodel  

 

 
 

Figuur 2b Grafische voorstelling netto effect interventie 

Voormeting Nameting

a

c

b

Tijd

Waarde
variabele

 
Legenda 

Variabele=uitkomstvariabele 

Lijn b-a=experimentele groep 

Lijn b-c=controlegroep 

 
 
Tot welke conclusies kunnen evaluaties van resultaten en effecten leiden? 
Het design van het onderzoek is bepalend voor de uitspraken die gedaan kunnen 
worden.  
De krachtigste uitspraak over (netto-)effecten is mogelijk als mensen (maar dat 
kunnen ook gemeenten, organisaties, gevangenissen enz. zijn) door de onderzoe- 
ker op basis van toeval toegewezen zijn aan de experimentele of controleconditie. 
Zo’n randomized controlled trial (‘RCT’) of randomized field trial (‘RFT’) is echter op 
justitieterrein in Nederland nog steeds meer uitzondering dan regel, zij het dat de 
aandacht ervoor sterk groeiende is. In het onderstaande worden er twee toegelicht 
(zie box 6 en 7). 

interventieVoormeting experimentele groep Nameting experimentele groep

Voormeting controlegroep Nameting controlegroep  
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Box 6 Halt geëvalueerd in een experimentele setting 

In 2006 is een effectonderzoek gedaan naar de Halt-afdoening voor jeugdigen. In 
het onderzoek is een groep van bijna duizend jongeren gedurende een jaar op ver-
schillende momenten gevolgd. Het betreft jongeren die zijn opgepakt nadat ze een 
strafbaar feit hebben gepleegd en door de politie naar Halt zijn verwezen. Bij Halt 
zijn de jongeren – nadat ze hadden ingestemd met deelname aan het onderzoek – 
verdeeld over twee onderzoeksgroepen. De helft vervolgt het traject van de Halt-
afdoening, de andere helft wordt hiervan in het kader van het onderzoek vrijgesteld. 
Hierbij heeft overigens uiteindelijk om praktische redenen (beperkte omvang van de 
steekproef per Halt-bureau, groepsgewijze toewijzing van jongeren die delicten in 
groepsverband hadden gepleegd) geen toevalstoewijzing kunnen plaatsvinden. Het 
onderzoek wees uit dat Halt geen invloed heeft op het terugdringen van criminaliteit 
en gedragsproblemen bij jongeren. Het opgepakt worden door de politie zou wel 
eens belangrijker kunnen zijn dan het daadwerkelijk krijgen van de straf. Spijtbe-
tuiging blijkt een belangrijk recidiveverminderend element in de Halt-afdoening. Halt 
blijkt het beste te werken bij bepaalde (lichte) groepen van first offenders. Goede 
screening van de jongeren lijkt van essentieel belang om met Halt te bereiken wat 
ermee beoogd wordt.  
Ferwerda, van Leiden, Arts & Hauber, 2006. 
 
Box 7 De effectiviteit van voedselsupplementen gericht op reductie 

van agressief gedrag binnen gevangenissen 

Deze evaluatie betrof de vraag of de mate van agressiviteit en de psychische con-
ditie van jongvolwassen gedetineerden in positieve zin beïnvloed konden worden 
door in te grijpen in hun voedingsstatus. Hiervoor slikten 221 jongvolwassen ge-
detineerden, gedurende minimaal één en maximaal drie maanden, voedingssupple-
menten dan wel placebo’s. De actieve capsules bevatten zowel essentiële vetzuren 
(ω-3 en ω-6) als een veelheid aan vitaminen en mineralen. Gegevens werden ver-
zameld via registraties en ondervraging. Het onderzoek was double-blind en pla-
cebo-controlled opgezet. De resultaten wijzen erop dat het aantal incidentenregi-
straties gedaald was tijdens de nameting voor de groep die voedingssupplementen 
had gekregen (n = 115) ten opzichte van de placebogroep (n = 106). Deze bevin-
ding wat betreft de ontwikkeling van het aantal gerapporteerde incidenten is in lijn 
met de resultaten van een eerder Brits onderzoek van Gesch en collega’s (2002a). 
Aangezien echter op een aantal andere agressievragenlijsten geen significante ver-
beteringen werden gevonden, kan niet zonder meer gesteld worden dat deze studie 
een antiagressief effect van voedingsupplementen heeft aangetoond. Dat bleek ook 
waar het de psychische conditie van gevangenen betrof.  
Zaalberg, Nijman, Bulten, Stroosma & van der Staak, 2009. 
 
De omstandigheden laten het niet altijd toe om personen of organisaties op basis 
van toeval toe te wijzen aan de experimentele of controleconditie. In dat geval kan 
de onderzoeker de controlegroep op een andere manier samenstellen (‘quasi-experi-
menteel design’). Er zijn inmiddels verschillende handboeken waarin wordt ingegaan 
op manieren om toch zo vergelijkbaar mogelijke groepen samen te stellen en het 
effect zo zuiver mogelijk te kunnen meten. Denk aan het pipeline-design, regression 
discontinuity, propensity score matching enz. (vgl. Leeuw & Vaessen, 2009; Khand-
ker, Koolwal & Samad, 2009).  
Alhoewel de indruk gewekt kan worden dat dit soort effectevaluaties een innovatie 
zijn, is het tegendeel waar. Een van de eerste effectevaluaties was een experiment 
in de Verenigde Staten om jeugddelinquentie op scholen terug te dringen. Dit was  
al in de jaren 30. Het werd gevolgd door de prison experiments in het Verenigd 
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Koninkrijk in de jaren 50 en – iets later – door social experiments ten tijde van het 
Great Society-programma van de Amerikaanse president Johnson in de jaren 60 
(vgl. Leeuw, 2009).  
Ook bij het WODC zijn ‘oudere’ voorbeelden te vinden, zoals het onderzoek van 
Berghuis en Kommer (1982) naar de effectiviteit van voorlichting en controle op  
het betalen van motorrijtuigenbelasting. Veel ouder nog is een proefschrift uit  
1921, waarin veranderingen in moreel oordeel vastgesteld werden bij jeugdigen in 
detentie (de experimentele groep) en ‘normale’ jeugdigen (de controlegroep) (De 
Jongh, 1921). Pas in 1965 werd opnieuw een (quasi-)experiment verricht, deze  
keer naar de aanpak van relletjes (Buikhuisen, 1965). In de laatste jaren wordt er 
wel gesproken van een ‘emerging experimental criminology’ in Nederland. Voor-
beelden zijn de recente studies naar de effecten van de aanpak van zwartrijders in 
de trein en naar de Multi Systeem Therapie voor veelplegers.  
 
Effectmetingen met nulmetingen en controlecondities zijn veelzeggend en krachtig. 
Wel kosten ze tijd. De personen die aan dergelijk onderzoek meedoen moeten ge-
durende een zekere tijd na de interventie de gelegenheid krijgen het gedrag (dat 
veranderd ‘moet’ worden onder invloed van de interventie) te plegen. Neem het 
voorbeeld van de reductie van recidive: het meten van de effecten van een bepaal-
de interventie of strafrechtelijke sanctie op de recidive van ex-gedetineerden, kan 
uiteraard niet binnen zes of negen maanden worden vastgesteld. Immers, die tijd is 
te kort om te komen tot een bij Justitie geregistreerde recidive. Soms probeert men 
toch ‘snel’ te meten, maar dat dient als onwetenschappelijk en niet professioneel te 
worden afgeserveerd. Een voorbeeld geeft de volgende box weer (zie box 8).  
 
Box 8 Den Engh en recidive: meten is weten? 

In 2003 vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer der Staten Generaal de 
Nederlandse Minister van Justitie haast te maken met de uitbreiding van plaatsen  
in rijksinrichting Den Engh en op de Glen Millsschool. In beide inrichtingen ligt het 
accent op groepsdiscipline en respect voor hiërarchische verhoudingen. De stevige 
aanpak in beide inrichtingen sprak veel politieke partijen aan. Men was blij dat er 
een antwoord was gevonden op het hardnekkige probleemgedrag van groepen jon-
ge delinquenten die vooral in de grote steden voor veel overlast zorgden. De cijfers 
waren bovendien bemoedigend. Uit onderzoek (Jonker, 2004) onder de eerste jon-
geren die de sociogroepsstrategie in Den Engh hadden afgerond, was ‘gebleken’ dat 
slechts 9% binnen één jaar recidiveerde. Een percentage dat veel lager is dan het 
percentage onder ex-pupillen uit behandelinrichtingen in het algemeen. 
Toen de recidivemeting onder de eerste deelnemers van de sociogroepsstrategie 
werd herhaald (Wartna, Kalidien & Essers, 2006), leverde dit echter een teleurstel-
ling op. De uitkomsten van de eerste meting konden niet worden gerepliceerd. Niet 
9 maar 28% bleek binnen één jaar na vertrek te hebben gerecidiveerd; vergelijk-
baar met de terugval onder jongeren uit andere behandelinrichtingen. 
Het verschil in de uitkomsten kon worden teruggevoerd op wat in eerste instantie 
slechts een detail leek. Bij de eerste meting was het moment waarop de observatie-
periode startte, niet voor iedereen hetzelfde. Bij de deelnemers van de sociogroeps-
therapie viel het begin samen met de afloop van het feitelijke onderwijsprogramma, 
bij de jongeren uit andere behandelinrichtingen begon de meting pas op het mo-
ment dat men uit de inrichting werd ontslagen. De personen uit de vergelijkings-
groep waren langer ‘at risk’ geweest dan de deelnemers aan sociogroepstherapie en 
daarom viel het recidivepercentage in de vergelijkingsgroep bij het eerste onderzoek 
hoger uit. Bij de tweede meting was de onderzoeksmethode voor beide groepen 
identiek.  
Jonker, 2004; Wartna et al., 2006; Wartna, 2009.  
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Bij effectonderzoek kan ook de vraag aan de orde worden gesteld of eventuele 
effecten wel opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten. De kosten kunnen, ook 
in de fase van een ex ante evaluatie, al tegen het licht gehouden worden. Bij het 
WODC worden dergelijke kosten-baten/effecten-onderzoeken uitgevoerd. In de 
nabije toekomst wordt, samen met het CBS en de Raad voor de Rechtspraak, een 
monitor ‘Veiligheidsrekeningen’ opgezet.  
 
Grenzen aan effectstudies 
Een (quasi-)experimentele opzet is niet altijd haalbaar en nuttig. Niet alleen kost 
zo’n studie tijd en moeite, maar ook maken de omstandigheden het soms moeilijk of 
zelfs onmogelijk. 
Gaat het bijvoorbeeld om een minieme interventie en is het verwachte effect ge-
ring? Is het effect niet goed meetbaar? Is er geen controlegroep te vinden? Zijn  
er te weinig proefpersonen in de interventie om binnen een redelijke termijn vol-
doende metingen te kunnen doen? Dan lopen we tegen de grenzen van effectstu- 
dies aan. Het is in zulke gevallen wellicht beter om geen volledige (experimentele) 
effectstudie op te tuigen. Dat betekent dan wel dat onbekend blijft of een inter-
ventie echt werkt, we komen immers zonder effectstudie niet aan de weet of de 
interventie bijdraagt aan vermindering van criminaliteit en verbetering van veilig-
heidsgevoelens.  
Een minder robuust maar wel bruikbaar alternatief is om de beoogde opzet – vooral 
de werkzame mechanismen – van de interventie, oftewel de beleids- of programma-
theorie, nauwgezet in kaart te brengen en te toetsen aan de literatuur. Als blijkt dat 
de interventie in theorie deugt, moet de implementatie daarna goed gevolgd wor-
den. De resultaten kunnen met meerdere metingen – voormeting, nameting – in 
beeld gebracht worden. Als die in de gewenste richting gaan en de doelen worden 
gerealiseerd, kan met enige waarschijnlijkheid worden aangenomen dat dit een 
gevolg kan zijn van de interventie.   
Een probleem met effectstudies doet zich ook voor als een interventie landelijk is 
ingevoerd en niemand eraan onttrokken kan worden ten behoeve van onderzoek. 
Daardoor is er geen mogelijkheid om een controlegroep samen te stellen. Bij wets-
evaluaties komt dit nogal eens voor. Ook in dit geval kan de onderzoeker de be-
leidstheorie als kader gebruiken en nagaan of de interventie kansrijk is, correct 
wordt toegepast en resultaten geeft die in lijn zijn met de beoogde doelen.  
Het komt ook voor dat geen nulmeting heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de 
invoering. De onderzoekers zijn er dan te laat bijgehaald. Ook dat belemmert het 
meten van effecten. Maar ook hier geldt dat altijd nog de veranderingen in de loop 
van de tijd gemeten kunnen worden, waarmee inzicht ontstaat in de mate waarin  
de doelen gerealiseerd worden. 
Een ander probleem dat zich regelmatig voordoet, is dat beleidsinterventies vaak 
complex en multimodaal zijn. Dan is het zaak om de interventie in onderdelen uit-
een te leggen (‘unpacking’) en de meest relevante onderdelen aan (effect)onder-
zoek te onderwerpen.  
 
Omdat het WODC niet alleen de vraag of een interventie werkt relevant vindt, maar 
ook wil onderzoeken what works for whom and why, is het tegenwoordig gebruike-
lijk om interventies te ontrafelen om de beoogde werkzame mechanismen te kunnen 
onderzoeken (figuur 3). We noemen dit ook wel het ‘blootleggen van de program-
ma- of de beleidstheorie’. Dit geeft meer inzicht in de werking van beleidsinterven-
ties dan een ‘kale’ effectevaluatie die de interventie als een black box behandelt.  
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Figuur 3 Interventies ontrafeld in context, mechanismen en uitkomst-
atronen (‘beleids- of programmatheorie’) 

 

 
 
Onderzoekers werken steeds vaker met een combinatie van methoden: ze kijken 
niet alleen naar de effectiviteit, maar ook naar de context waarin effecten tot stand 
komen, naar de werkzame mechanismen en naar uitkomstpatronen (Pawson & 
Tilley, 1997). Het voordeel is dat beter zichtbaar wordt in welke omstandigheden  
en bij wie een interventie het best toegepast kan worden. 

 
Kortom: 
Evaluaties van resultaten en effecten laten zien of een beleidsinterventie (een 
beleidsprogramma, een sanctie, een wet, een preventieve of handhavingsstra-
tegie, een gedragsinterventie, een maatregel) haar output heeft opgeleverd en 
haar doelen heeft bereikt en – als effectonderzoek is gedaan – of ze effectief is. 
In combinatie met informatie over hoe de interventie werkt en bij wie effecten 
zijn bereikt, kunnen beleidsmakers een interventie ‘finetunen’ voor de meest 
effectieve toepassing.  

 
Wanneer een interventie eenmaal loopt en landelijk wordt toegepast, kan de situa- 
tie gemonitord worden. Monitors zijn te beschouwen als periodieke onderzoeken 
naar een maatschappelijk fenomeen – denk aan veiligheid, overlast, criminaliteit, 
slachtofferschap van misdrijven – met als doel ontwikkelingen snel te detecteren en 
vroegtijdig in ongewenste trends te kunnen ingrijpen.  

3.4 Wetenschappelijke overzichtsstudies/research syntheses  

Wat houden deze in? 
Wetenschappelijke overzichtsstudies kijken naar de werking en de effectiviteit van 
een bepaald type interventie. Ze nemen de bestaande wetenschappelijke kennis 
over een bepaald type interventie op systematische wijze onder de loep en komen 
dan tot een oordeel over de vraag welke sancties, wetten, preventieve of handha-
vingsstrategieën, gedragsinterventies, maatregelen of andere interventies werken 
blijkens eerder onderzoek.  
Er zijn verschillende vormen van overzichtsstudies, variërend van strakke kwantita-
tieve meta-analyses tot reviews en syntheses.  
Meta-analyses geven scherp en helder zicht op de effectiviteit van een bepaald type 
interventie. Er wordt over meerdere effectstudies heen gerekend, waardoor een 
breed beeld ontstaat van de mate van effectiviteit van een interventie. Onderzoeken 
die worden meegenomen in een meta-analyse, moeten aan strenge inclusiecriteria 
voldoen.  
Ook (systematische) reviews hanteren meestal inclusiecriteria voor mee te nemen 
onderzoek, waarbij men meestal als eis stelt dat het te includeren onderzoek uit-

interventie Voormeting Nameting 

Context(en Mechanismen Uitkomstpatronen
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spraken doet over de effectiviteit van een interventie – dit wordt dan afgemeten aan 
een score op de Maryland Scientific Methods Scale, die het experimentele design als 
‘meest gewenst’ beschouwt. 
Aan de andere kant zijn er syntheses, die de nadruk leggen op de invloed van de 
context en op de mechanismen die een interventie tot een succes kunnen maken. 
De inclusiecriteria zijn hier veel minder streng, in principe wordt alle onderzoek dat 
iets zinvols te melden heeft over een interventie en dat aan basiscriteria van metho-
dologie voldoet, meegenomen.  
 
Tot welke conclusies kunnen overzichtsstudies leiden? 
De conclusies zijn afhankelijk van de methodische opzet. Meta-analyses laten hard 
en helder zien of een interventie effectief is én hoe groot het effect is. Met een 
systematische review kun je zien of een interventie ‘effectief’, ‘mogelijk effectief’, 
‘veelbelovend’,’niet effectief’ of ‘mogelijk niet effectief’ is. De hardheid van de con-
clusies is o.a. afhankelijk van het aantal studies dat een effect heeft aangetoond.  
Synthesestudies op hun beurt laten zien hoe de interventie werkt en waarom be-
paalde uitkomsten wel of niet tot stand komen: komen de werkzame mechanismen 
overal tot stand, zijn er contextuele verschillen, wat hebben die voor gevolgen voor 
de uitkomsten? Dit laatste type overzichtsstudie is genuanceerder, maar minder 
‘hard’ (zie box 9). 
 
Box 9 Rechtshandhaving onder de loep 

In 2005 voerde het WODC een synthese uit van 58 Nederlandse evaluatieonder-
zoeken op het gebied van rechtshandhaving. Omdat de onderzoekers een breed 
beeld wilden geven van het wel en wee van rechtshandhavingsinterventies, han-
teerden ze ruime inclusiecriteria. Zij troffen overigens geen enkel effectonderzoek 
aan en geen enkele ex ante evaluatie. De inhoudelijke synthese van bevindingen liet 
onder meer zien dat de beoogde input bij beleidsinterventies meestal wel tot stand 
komt (geld, bemensing), maar dat processen, met name samenwerkingsprocessen, 
nog veel knelpunten kennen. De output in termen van opsporingsonderzoeken, aan-
houdingen of veroordelingen nam vaak wel toe. Op de uitkomsten van rechtshand-
havingsinterventies bestond –toentertijd - weinig zicht.   
Klein Haarhuis, Van Ooyen, Kleemans & Leeuw, 2005.  
 
Steeds vaker werken onderzoekers tegenwoordig met een combinatie van methoden 
– mixed methods – waarbij ze bijvoorbeeld een systematic review doen maar toch 
ook naar de werkzame mechanismen kijken (zie box 10). 
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Box 10 Geweld verslagen in een systematische review met oog voor 
werkzame mechanismen 

In 2006 is een overzichtsstudie uitgevoerd naar interventies bij geweldsdelicten. De 
onderzoekers selecteerden eerst studies naar de effecten van preventie van geweld 
aan de hand van de Maryland Scientific Methods Scale. Ze vonden er 48, vooral uit 
de VS. Van interventies die effectief bleken te zijn, legden ze vervolgens de werk-
zame mechanismen bloot en de omstandigheden waaronder die tot de gewenste 
uitkomsten leiden. Deze overzichtsstudie combineert hiermee verschillende metho-
dische stromingen. De onderzoekers concluderen dat veel preventiemaatregelen 
niet, of op slechte wijze, op hun effecten worden onderzocht. Ook vonden ze weinig 
informatie over mechanismen en omstandigheden. Vroegtijdige interventies voor 
jonge kinderen blijken effectief te zijn in het voorkomen van crimineel gedrag. Ook 
preventieprogramma’s op scholen kunnen geweld verminderen, vooral schoolbrede 
zeer intensieve programma’s en vooral bij leerlingen die al agressief gedrag ver-
tonen. Straatverlichting, gerichte surveillances en andere, meer specifieke, inter-
venties zijn veelbelovend.  
Van der Knaap, Nijssen & Bogaerts, 2006. 
 
De resultaten van overzichtsstudies kunnen gebruikt worden bij de besluitvorming 
over het invoeren van een beleidsprogramma, een sanctie, een wet, een preven-
tieve of handhavingsaanpak, een gedragsinterventie, een maatregel of een ander 
type beleidsinterventie, of over de verdere vormgeving ervan. In het beste geval 
(dit is bij mixed methods) kunnen beleidsmakers gericht kiezen voor invoering van 
effectieve interventies bij geschikte doelgroepen en in de meest gunstige condities.  
Omdat overzichtsstudies zicht geven op de effectiviteit of de werking van een be-
paald type interventie, zijn ze goed bruikbaar in de fase waarin beleidsmakers mo-
gelijke interventies overwegen – de fase van de beleidsvoorbereiding in de cyclus. 
Maar ze kunnen ook later, in de fase van beleidsevaluatie, een relevante rol spelen, 
namelijk door meerdere onderzoeken naar een interventie ‘bijeen te vegen’ en 
daardoor een brede, minder op ad hoc onderzoek gebaseerde blik te geven op de 
effectiviteit van die interventie.  
 

Kortom: 
Overzichtsstudies inventariseren en synthetiseren bestaande kennis uit onder-
zoek naar bepaalde beleidsprogramma’s, sancties, wetten, preventieve en 
handhavingsstrategieën, gedrags-interventies, maatregelen of andere inter-
venties, kennis die gebruikt kan worden bij het beantwoorden van de vraag 
met welke interventie en hoe een probleem bij een bepaalde doelgroep het 
best aangepakt kan worden. 

3.5 Beleidsdoorlichtingen 

Beleidsdoorlichtingen liggen in zekere zin dicht tegen overzichtsstudies aan. Het 
doel is echter anders. Ze zijn meer gericht op het afleggen van verantwoording en 
dus meer beleidsgeoriënteerd dan gericht op het genereren van wetenschappelijke 
kennis. 
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Naar aanleiding van de VBTB-evaluatie8 uit 2004 heeft het ministerie van Financiën 
in 2006 de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE) herzien. Onderdeel van  
die herziening is de introductie van het instrument beleidsdoorlichting. Volgens de 
RPE-criteria 2006 is de beleidsdoorlichting een ex post evaluatieonderzoek met een 
nadrukkelijke focus op operationele doelstellingen op het niveau van het beleids-
terrein. In de beleidsdoorlichting moet voor het verstrekken van informatie over 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid een simpele maar fun-
damentele vraagstelling worden beantwoord. Ten slotte dient de betrokkenheid van 
onafhankelijken te worden gewaarborgd.  
De doelstelling van de beleidsdoorlichtingen is tweeledig. In de eerste plaats vormt 
de beleidsdoorlichting een instrument voor beleidsmakers om verantwoording af te 
leggen aan het Parlement over het gevoerde beleid. In de tweede plaats biedt de 
beleidsdoorlichting de mogelijkheid te leren van de ervaringen uit het verleden. Een 
belangrijk punt is dat een beleidsdoorlichting niet een nieuw (empirisch) onderzoek 
beoogt te zijn, maar zoveel mogelijk steunt op eerder uitgevoerde (deel)onderzoe-
ken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid en naar de doelmatig-
heid van de bedrijfsvoering. Ook wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van effect-
evaluaties (ex post).  
De tussenevaluatie van de (toen) 23 uitgevoerde beleidsdoorlichtingen leerde dat 
het met de methodologische kwaliteit van de doorlichtingen nog niet erg goed ge-
steld was, dat bij de mate waarin er van onafhankelijkheid sprake was bij de mi-
nisteries ook tal van vraagtekens te plaatsen waren (niet ten aanzien van Justitie 
overigens) en dat er nog aanzienlijke verbeteringen in de processen mogelijk zijn 
(Von Meyenfeldt, Schrijvershof & Wilms, 2008).  
 
 

                                               
 
 
 
8 VBTB staat voor: van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording.  
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4 Een evaluatiebeleid voor Justitie: enkele 
stellingen 

Bij het WODC wordt voor het ministerie van Justitie en zijn ketenpartners een aan-
zienlijk aantal evaluaties uitgevoerd op verschillende momenten in de beleidscyclus. 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen op het terrein van evaluatie die aan de Rijks-
overheid gesteld worden. 
 
De methoden van onderzoek worden steeds verbeterd en het arsenaal wordt uit-
gebreid. Ex ante en effectevaluaties worden belangrijker, terwijl overzichtsstudies 
steeds meer waardering krijgen, omdat ze het ad hoc niveau van verschillende 
onderzoeken overstijgen en extra kennis genereren. Met het oog hierop richt het 
WODC op dit moment een portal in met uitkomsten van evaluatieonderzoeken.  
Procesevaluaties laten de discrepantie tussen beleidsontwikkeling en design en de 
weerbarstige praktijk zien. Effectonderzoek is wezenlijk: het geeft zicht op de kern-
vraag van beleidsprogramma’s en beleidsinterventies: werken ze?  
 
Wat zijn de belangrijkste condities om evaluaties uit te voeren, die enerzijds niet 
leiden aan het euvel van de ‘slager die zijn eigen vlees keurt’ en anderzijds ook niet 
autistische trekken vertonen? Met dat laatste worden evaluaties bedoeld die niet of 
in te geringe mate oog hebben voor de context(en) waarin beleid tot stand gebracht 
en uitgevoerd worden.  
 
Uit de literatuur over evaluatiebeleid9 zijn de volgende condities te halen. We formu-
leren ze als stellingen.  
 
Stelling 1:  
Hanteer internationale methodologische standaarden en toets daaraan. 
 
Uitspraken over effecten van beleid kunnen alleen plaatsvinden als in het ontwerp 
van de evaluatie het attributievraagstuk (wat veroorzaakt wat) zijn plaats heeft 
gekregen. De medische wetenschap is hier leidend; uitspraken over effecten van 
interventies, therapieën of pillen worden niet geaccepteerd als niet sprake is van 
een experimenteel design of iets dat in de buurt komt en als geen mechanisme(n) 
zijn gevonden die kunnen verklaren waarom X, Y of Z ‘werkt’. Voor gedragsinter-
venties, wat justitiële interventies in essentie vaak zijn, dient zo veel mogelijk ge-
probeerd te worden deze standaard te hanteren.  
 
Stelling 2:  
Kijk uit met ‘partnerial’ evaluaties, evaluaties waarbij de evaluator intensief inter-
acteert met de geëvalueerde en de geëvalueerde soms zelfs mee doet aan de 
evaluatie.  
 

                                               
 
 
 
9 Evaluatiebeleid omvat regels, afspraken, principes die een organisatie heeft geformuleerd (deels infor-

meel, deels formeel) om als richtsnoer te dienen voor besluiten over en handelingen ten aanzien van  

het doen van evaluaties (Trochim, 2009).   
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Evaluaties die uitdrukkelijk tot doel hebben, zoals bij de OM proeftuinen, om actie-
onderzoekachtig te zijn, zijn uitstekend, maar als er meer verwacht wordt (zicht op 
doelmatigheid bijvoorbeeld), dan passen deze aanpakken zelden of nooit. Controle-
organen als de Algemene Rekenkamer of de Inspectie Rijksfinanciën staan door-
gaans kritisch tegenover dergelijke aanpakken , onder het argument van de slager 
die zijn eigen vlees keurt.  
 
Stelling 3:  
Betrekken van stakeholders bij onderzoek is prima maar niet in alle fasen en bij alle 
soorten evaluaties. 
 
Het betrekken van stakeholders bij evaluaties bevordert de benutting van onder-
zoeksresultaten. Zij kunnen een belangrijke rol hebben in de voorfase bij de pro-
bleemarticulatie. Bij het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek, inclusief de 
methoden en technieken en de analyse, is dit veel minder het geval. Aan het slot 
kunnen zij een actieve rol hebben op het moment dat het rapport klaar is en aan-
geboden wordt aan beleid en veld.  
 
Stelling 4:  
Zelfevaluaties kunnen een nuttige rol vervullen bij de implementatie van 
interventies.  
 
Organisaties kunnen naar aanleiding van een zelfevaluatie verbeteringen door-
voeren. Zelfevaluaties zijn echter geen vervanging voor externe evaluaties en ze 
hoeven er evenmin altijd aan vooraf te gaan. Zelfevaluaties kunnen wel, net als  
in andere maatschappelijke sectoren zoals het onderwijs, onderdeel uitmaken van 
het evaluatiebeleid van een ministerie. 
  
Stelling 5: 
De exposure time (time at risk) moet passend zijn bij de beleidsmaatregel die ge-
evalueerd wordt. Effecten op recidive van een bepaald jeugdprogramma zijn niet 
binnen vijf maanden vast te stellen.  
  
Stelling 6:  
Goed evaluatieonderzoek heeft tijd nodig. Die tijd loopt niet altijd synchroon met  
de beleidscyclus van een interventie en voldoet soms evenmin aan de eisen die de 
Tweede Kamer stelt aan termijnen waarop zij informatie van de minister van Justitie 
tot haar beschikking wil hebben.  
 
Evaluatoren worden wel geconfronteerd met toezeggingen aan de Tweede Kamer 
die soms niet uitvoerbaar zijn, omdat het ‘te evalueren gedrag’ zich nog onvoldoen-
de in de tijd heeft kunnen voordoen. Het lijkt op het onderzoeken van effecten van 
een therapie, terwijl de therapie nog maar nauwelijks en bovendien onvolledig is 
ingevoerd. Over dit probleem zou als onderdeel van de programmering van WODC 
onderzoek van gedachten gewisseld moeten worden.  
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