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Inzet en uitvoering beleidsevaluaties moet beter  
 
De manier waarop Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gebruik maken van beleidsevaluaties 
behoeft nadrukkelijk verbetering. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer in de 
periode januari – juni 2006 heeft uitgevoerd. Het rapport van de rekenkamer ‘Focus op beleid – Het 
gebruik van het instrument beleidsevaluatie door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant’ is op  
25 september aan Provinciale Staten aangeboden. 
 
Beleidsevaluaties zijn bedoeld om kwalitatief goede informatie te verkrijgen over de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. De rekenkamer heeft in dat verband geconstateerd 
dat er bij de provincie Noord-Brabant geen sprake is van een expliciet onderzoeksbeleid en dat 
beleidsevaluaties niet systematisch worden ingezet. Ook ontbreekt het aan een normenkader en aan 
organisatiebrede richtlijnen voor de uitvoering van beleidsevaluaties. Weliswaar worden binnen de 
provincie momenteel stappen ondernomen om de inzet en uitvoering van beleidsevaluaties te 
verbeteren, maar naar de mening van de rekenkamer is er op dat punt nog een weg te gaan.  
 
De rekenkamer plaatst kanttekeningen bij de kwaliteit van een aantal onderzochte evaluaties. Zo 
bleek het bij een ruime meerderheid van de onderzochte evaluaties op basis van de dossiers niet 
mogelijk om het onderzoeksproces op hoofdlijnen te volgen en te reconstrueren. Ook trof de 
rekenkamer in de dossiers niet of nauwelijks een beginpunt van de evaluatie in de vorm van een 
opdrachtformulering aan, evenmin als een helder geformuleerde doel- en vraagstelling en 
informatie over de gehanteerde onderzoeksmethode. 
 
Het rapport van de rekenkamer bevat aanbevelingen op een aantal punten: dossiervorming; het 
formuleren en in de organisatie verankeren van een onderzoeksbeleid; een systematische inzet en 
kwalitatief goede uitvoering van beleidsevaluaties; het beoordelen van de uitkomsten van 
beleidsevaluaties en de benutting van de uitkomsten ervan. 
 
In hun reactie onderschrijven Gedeputeerde Staten de oproep van de rekenkamer om te komen tot 
een meer planmatige en systematische inzet en aanpak van het instrument beleidsevaluatie. Zij 
geven eveneens aan dat de aanbevelingen van de rekenkamer op hoofdlijnen aansluiten bij de wijze 
waarop Gedeputeerde Staten voorstellen een en ander te verbeteren. In dat verband heeft de 
rekenkamer een normenkader en een checklist gepresenteerd, die Gedeputeerde Staten zullen 
betrekken bij het formuleren van nadere richtlijnen.   
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