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SAMENVATTING VOOR BELEIDSVOERDERS 

Doel van het rapport 
Voorliggend rapport vormt een onderdeel in de voortschrijdende ontwikkeling van de 

doelmatigheidsanalyse als beleids- en beheersinstrument.  Het document heeft tot 

doel om de opdrachtgever een hanteerbaar concept en een implementeerbare 

methodiek aan te reiken voor de ontwikkeling van een beleids- en beheers-

instrumentarium ten dienste van de welzijnssector. 

Inhoud van het rapport 

Daartoe wordt in deel 1 vooreerst een algemeen overzicht gegeven van de theorie 

rond de ontwikkeling van doelmatigheidsanalyse.  Hierbij wordt aandacht besteed 

aan de conceptuele onderbouwing van de doelmatigheidsanalyse, aan de beleids- en 

beheersprocedures waarop zij toepasbaar is, en aan het te ontwikkelen 

instrumentarium.  Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal structureel-

organisatorische randvoorwaarden i.v.m. de implementeerbaarheid en 

exploiteerbaarheid van een doelmatigheidsanalyse.  Tenslotte wordt een 

stappenplan toegelicht dat richtinggevend kan zijn voor de experimentele 

implementatie van de doelmatigheidsanalyse in een willekeurige instelling. 

Om de concrete toepassing van het stappenplan te illustreren, en de toepasbaarheid 

ervan ook aan te tonen, wordt in deel 2 een toepassingsvoorbeeld uitgewerkt voor de 

instelling Kind & Gezin. 

Voor de gegevens, nodig voor deze gevalstudie, kon gebruik worden gemaakt van 

het strategisch plan dat door deze instelling werd opgesteld en van de 

prestatiebegroting die in de gelijknamige proeftuin werd ontwikkeld. 
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Deel I 
Ontwikkeling, implementatie en exploitatie van de 

doelmatigheidsanalyse 

1. Conceptuele onderbouwing van de doelmatigheidsanalyse 

De zinvolle ontwikkeling van een beleids- en beheersinstrumentarium, dat wil zeggen, een 

instrumentarium dat bruikbaar is en dat naar beleidsvoerders en beheerders van overheidsinstellingen 

een toegevoegde waarde levert, vereist dat wordt vertrokken van de vraag: ‘Wat zijn de behoeften van 

het beleid en het beheer t.a.v. zo’n instrumentarium ?’ 

De overheid neemt, de overheid geeft en in afnemende mate wordt de overheid geprezen. Wil deze 

overheid haar legitimiteit bewaren ten aanzien van de publieke opinie, dan is het van groot belang dat 

zij duidelijk laat zien wat er met de haar ter beschikking komende financiële middelen gebeurt. De 

burger stelt zich immers meer en meer de vraag of hij/zij waar voor zijn/haar geld krijgt.  Beleid en 

beheer worden met andere woorden meer en meer aanspreekbaar voor de resultaten die zij de 

samenleving ter beschikking stellen: geleverde produkten en diensten (prestaties) en gerealiseerde 

effecten.  Ondanks deze toenemende druk, vanuit de publieke opinie, naar prestaties en effecten, kan 

worden vastgesteld dat de bekommernis om de inputzijde, waarvan de ‘Maastrichtnorm’ en de 

‘Meesternorm’ exponenten zijn, nooit zo groot zijn geweest.  Een belangrijke doelstelling van elke 

overheid in een OESO-context bestaat vandaag de dag in het vinden van een antwoord op de vraag of 

budgettaire austeriteit, doelmatigheidsdenken, kwaliteitsmanagement en effectiviteitsstreven 

verenigbaar zijn, of ze elkaar kunnen versterken, en hoe dat dan wel kan. 

De conclusie die bij deze trend kan worden gemaakt, en die meteen een antwoord suggereert op de 

startvraag, is dat de overheid in toenemende mate behoefte heeft aan een beleids- en 

beheersinstrumentarium dat toelaat om op deze vragen naar ‘Value for Money’ (VFM) een antwoord 

te bieden.  Het moet daarbij gaan om een instrumentarium dat beleid, beheer en financieel 

management ondersteunt en op elkaar afstemt en dit zowel bij de voorbereiding (planning & 

begroting), de uitvoering (boekhouding, monitoring en bijsturing) als de afronding (evaluatie & audit) 

ervan. 

De elementen die daarbij zeker aan bod moeten komen, wil het instrumentarium kunnen beantwoorden 

aan voornoemde behoeften, worden voorgesteld in figuur 1. 
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FIGUUR 1: CONCEPTEN VOOR DE INTEGRATIE VAN BELEID, BEHEER & FINANCIEEL MANAGEMENT 

Bovenstaand conceptueel raamwerk vormt het uitgangspunt voor de doelmatigheidsanalyse.  De 

cyclus geeft op eenvoudige maar heldere wijze aan hoe een ‘doelmatige’ beleidsuitvoering zou moeten 

verlopen.  Voor alle duidelijkheid weze aangestipt dat het begrip ‘doelmatig’ in dit schema wordt 

gebruikt in zijn meest algemene betekenis, d.w.z. ‘effectief’, ‘efficiënt’ en ‘zuinig’. De redenering 

achter deze doelmatigheidscyclus is de volgende.   

Een legitiem overheidsbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd als antwoord op bepaalde behoeften die 

zich binnen een maatschappij manifesteren (bv. de behoefte aan zorg voor het kind van 0 tot 3 jaar).  

De sociaal-economische context waarin deze overheid zich bevindt, dwingt haar ertoe om reeds op 

strategisch, macro-niveau de problematiek van de verengende financiële beleidsruimte in het beeld te 

betrekken. 

Indien de overheid een ‘goed’ antwoord wil formuleren op die behoeften, dient zij allereerst duidelijk 

te bepalen waar zij met dit beleid naartoe wil en wat zij wil bereiken.  Dit wordt vastgelegd in 

algemene (niet : ‘vage’) beleidsdoelstellingen (bv. uitbreiding en verbetering van de kinderdagopvang) 

en verder geconcretiseerd in operationele doelstellingen (bv. uitbreiding van de 

kinderdagopvangplaatsen met 1500 per jaar; beantwoorden aan bepaalde kwaliteitsnormen voor X % 

van de gevallen).  Om deze doelstellingen te realiseren dienen bovenstaande ‘beleidsverklaringen’ 
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echter nog te worden uitgevoerd.  Hiertoe moeten bepaalde middelen (‘inputs’) worden ingezet zodat 

bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd en bepaalde prestaties (‘outputs’, m.n. produkten of 

diensten) kunnen worden geleverd.  Het kan bijvoorbeeld gaan om het inzetten van personeel 

(middelen) om inspecties uit te voeren (activiteiten), met het aantal inspecties vastgelegd op X per dag 

(prestaties).  Deze prestaties moeten op hun beurt een aantal (maatschappelijke) effecten tot stand 

brengen.  Een inspectie moet ertoe leiden dat wordt voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor 

een goede kinderdagopvang.  Daarbij moet rekening worden gehouden met de omgeving die de 

totstandkoming van de effecten kan bevorderen of belemmeren. De gerealiseerde effecten moeten dan 

aansluiten bij wat in de operationele doelstellingen werd vooropgesteld, opdat de overheid met haar 

beleid zou tegemoet komen aan de behoeften die aan de basis lagen van dit beleid.  In de mate dat de 

doelstellingen niet werden bereikt of de behoeften niet werden vervuld, kan dit voor een volgende 

periode aanleiding vormen voor een nieuw of aangepast overheidsinitiatief.  Op die manier wordt de 

cyclus dan rond gemaakt. 

2. Procedurele omkadering van beleid, beheer en financieel management 

Een doelmatige beleidsuitvoering vereist echter niet alleen een conceptuele basis maar ook een aantal 

procedures en technieken die toelaten dit doelmatigheidsconcept in de beleids- en beheerspraktijk in te 

bouwen.  Deze oefening kan gebeuren in een drietal fasen: 

1. ontwikkelingsfase 

 a. ontwikkeling van concept als vertrekbasis 
 b. identificatie van beleids-, beheers- en financiële procedures 
 c. ontwikkeling van instrumenten 
 d. onderzoek van structureel-organisatorische randvoorwaarden 

2. implementatiefase 

 a. selectieve experimenten 
 b. voortschrijdende uitbreiding en uitdieping 
 c. veralgemening 

3. exploitatiefase 

Stap 1.a werd reeds toegelicht aan de hand van figuur 1.  Het in kaart brengen van de procedures 

waarbinnen de doelmatigheidsgedachte moet worden ontwikkeld, wordt toegelicht aan de hand van 

figuur 2. 
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FIGUUR 2: BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 

Nadat de behoeften werden onderzocht en de beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen 

werden geëxpliciteerd, dient de beleidsuitvoerende instantie, samen met de beleidsbepalende overheid 

na te gaan welke effecten moeten worden bewerkstelligd, welke prestaties hiervoor moeten worden 

geleverd , welke activiteiten hiervoor moeten worden verricht  en welke middelen hiervoor moeten 

worden aangeschaft en ingezet.  Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de invloed van de 

maatschappelijke omgeving op het te voeren beleid (‘model omgevingsfactoren’).  Bij dit proces van 

beleidsontwikkeling dient steeds een afruil te worden gemaakt tussen wat wenselijk is en wat binnen 

de beschikbare beleidsruimte mogelijk is. 

Dit beleidsvoorbereidend werk dat deel kan uitmaken van de interne ex ante-evaluatie, mondt uit in 

concrete beleidsvoorstellen die de vorm kunnen aannemen van een ontwerpproject, een ontwerp-

prestatiebegroting, een ontwerp-contract of een ontwerp-decreet/besluit.  Deze voorstellen worden 

vervolgens kritisch onderzocht in een externe ex ante-evaluatie, die resulteert in een advies, een 

begrotingsakkoord of een andere verklaring.  Op basis van de inzichten uit deze evaluatie en op basis 

van politieke factoren wordt dan een beslissing genomen die leidt tot het inzetten van middelen en het 

verder uitvoeren van het beleid, overeenkomstig de vooropgestelde normen. 

Eens begonnen met de beleidsuitvoering dient ook te worden voorzien in een opvolging ervan.  Die 

opvolging van verbruikte middelen, verrichte activiteiten en geleverde prestaties, kan leiden tot een 

bijsturing in de beleidsuitvoering of tot een bijstelling van de vooropgestelde normen wanneer de oude 

normen te hoog of te laag werden ingeschat. 
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Wanneer de beleidsuitvoering in een voldoende ver gevorderd stadium is of wanneer ze voltooid is, 

moet worden nagegaan in welke mate de gewenste effecten werden gerealiseerd, de doelstellingen 

werden bereikt en de behoeften werden gerealiseerd.  Dit kan gebeuren in het kader van een interne ex 

post-evaluatie (d.w.z. door de beleidsuitvoerende dienst zelf) of via een externe ex post-evaluatie  

De vertaling van deze beleids- en beheersprocessen naar een financiële cyclus toe wordt geïllustreerd 

in figuur 3. 

EX ANTE

- beleidsontwikkeling
- begroting
- beslissing

BEGROTING

EX NUNC
- registratie
- verwerking
- interpretatie & bijsturing

BOEKHOUDING

EX POST

- terugkoppeling
- evaluatie
- verwerking

AUDIT

behoeften

beleidsuitvoering

 
FIGUUR 3: SAMENHANG BELEIDS-, BEHEERS- EN FINANCIËLE PROCEDURES 

Kenmerkend voor de procedures, beschreven in figuur 3 is dat juridische, financiële, beheers- en 

beleidsaspecten meestal op een weinig of niet geïntegreerde manier worden benaderd.  Zo is de 

programmabegroting nog steeds opgebouwd als een lijst van middelen (inputs), met weinig of geen 

informatie over doelstellingen, effecten of prestaties.  De traditionele audits benadrukken nog steeds 

de rechtmatigheidscontrole, met weinig of geen aandacht voor concepten als effectiviteit en efficiëntie.  

Het implementeren van de concepten, voorgesteld in figuur 1, vereist dus een hertekening of 

ontwikkeling, implementatie en toepassing (exploitatie) van een aantal beleids- en 

beheersinstrumenten, die de procedures, voorgesteld in de figuren 2 en 3, vorm geven en 

ondersteunen. 
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3. Instrumentele omkadering van beleid, beheer en financieel management 

Bij wijze van voorbeeld worden in figuur 4 een aantal beleids- en beheersinstrumenten opgesomd. 
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FIGUUR 4: VOORBEELD VAN EEN BELEIDS- EN BEHEERSINSTRUMENTARIUM 

4. Structureel-organisatorische randvoorwaarden voor implementatie en 
exploitatie van de doelmatigheidsanalyse 

Bij de ontwikkeling en toepassing van dergelijke instrumenten moet er echter over worden gewaakt 

dat zij  geen nieuwe bureaucratie in het leven roepen waardoor de oplossingen van vandaag de 

problemen van morgen zouden worden. Ten allen prijze moet worden vermeden dat bepaalde 

evaluatieprocedures ‘flessehalzen’ worden die een vlotte voortgang van het beleid onmogelijk maken. 

Zo kan het niet de bedoeling zijn van een externe ex ante-evaluatie om, met doelmatigheid als 

argument, een dam op te werpen voor alle binnenkomende beleids- en begrotingsvoorstellen.  Een 

meer pragmatische aanpak zou er in bestaan dat de externe ex ante-evaluatie van tevoren aan de 

interne ex ante evaluatie haar wensen bekendmaakt (bv. via checklists) m.b.t. de criteria die zij zal 

hanteren.  Op die manier kan de interne ex ante evaluatie reeds bij de beleidsvoorbereiding met die 

criteria rekening houden. 
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Tussen intern ex ante en extern ex ante zou dus een ‘dialoog’ moeten ontstaan waarbij de violen 

worden gelijkgestemd.  Dit ‘gelijkstemmen’ houdt in de eerste plaats in dat beide partijen dezelfde 

evaluatieconcepten hanteren (effectiviteit-efficiëntie-zuinigheid-rechtmatigheid). 

In de tweede plaats betekent dit dat tussen beide partijen een ‘werkverdeling’ moet ontstaan.  De 

externe ex ante evaluatie dient immers niet het werk van de interne ex ante evaluatie volledig over te 

doen.  Zij dient eerder na te gaan of de interne ex ante evaluatie het ingediende voorstel voldoende 

heeft onderzocht in termen van verwachte effectiviteit, efficientie, zuinigheid en rechtmatigheid.  Op 

die manier zou de externe ex ante evaluatie zich dan in bepaalde gevallen kunnen beperken tot een 

‘evaluatie van de evaluatie’ zonder dat het voorstel opnieuw helemaal in vraag moet worden gesteld.  

Enkel indien het voorstel manifest niet blijkt te voldoen aan bepaalde criteria, zal dan een meer 

diepgaande externe ex ante evaluatie nodig zijn. 

Precies om dergelijke aanpak mogelijk te maken is het nodig dat de interne ex ante evaluatie weet 

welke vragen tijdens de externe evaluatie zullen worden gesteld.  Dergelijke onderlinge afstemming 

van visies t.a.v. beleid, beheer en financieel management dienen niet enkel te worden opgezet tussen 

‘intern’ en ‘extern’ maar eveneens tussen ‘ex ante’, ‘ex nunc’ en ‘ex post’.  Een en ander wordt 

geïllustreerd aan de hand van figuur 5. 

 EX ANTE EX NUNC EX POST 
    

INTERN    
    
    

EXTERN    
    

III IV I V 

II 

 

FIGUUR 5: POSITIES T.A.V. BELEID, BEHEER EN FINANCIEEL MANAGEMENT 

De verschillende diensten die bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het beleid zijn 

betrokken, moeten voldoende op elkaar zijn afgestemd.  Zij moeten het eens zijn over de concepten 

die zij wensen te hanteren bij de evaluatie en zij moeten het eens zijn over de evaluatiemethoden, 

evaluatiecriteria en de procedures van dataverzameling en dataverwerking. 

Cirkel I verwijst naar de congruentie en complementariteit tussen de interne ex ante evaluatie (bv. 

binnen een V.I.O.N. zoals Kind en Gezin, of binnen een afdeling of administratie van het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap) en de externe ex ante evaluatie (bv. afdeling Budgettering).  De interne 

ex ante evaluatie zou een dossier of voorstel dat aan de afdeling Budgettering zal worden voorgelegd, 

moeten kunnen opmaken met voorkennis van de vragen die het Bestuur Begroting zal stellen.  Op die 

manier kan worden vermeden dat de begrotingscontrole een flessehals wordt waar allerlei ‘vreemde 
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vragen’ worden gesteld die binnen de beschikbare tijdsmarge niet meer kunnen worden beantwoord.  

Indien de Afdeling Budgettering bijvoorbeeld een checklist zou willen hanteren zoals weergegeven in 

bijlage I, dan zullen de vragen daarin slechts positief kunnen worden beantwoord in zoverre zij 

voorafgaand tijdens de beleidsvoorbereiding en de interne ex ante evaluatie werden gesteld en 

beantwoord. 

Een tweede evaluatiecirkel verwijst naar de noodzaak om de beleidsuitvoering verder te kunnen 

opvolgen (ex nunc) en achteraf (ex post) te kunnen beoordelen in het licht van de doelstellingen die 

tevoren (ex ante) werden vooropgesteld.  De evaluatiecriteria ex post dienen in het verlengde te liggen 

van de doelstellingen die ex ante werden vooropgesteld.  Om het gerealiseerde te kunnen toetsen aan 

het vooropgestelde dienen tijdens de beleidsuitvoering de juiste gegevens te worden geregistreerd 

m.b.t. de verbruikte middelen (de ‘klassieke’ boekhouding).  Daarnaast dienen ook extra-comptabele 

gegevens te worden verzameld m.b.t verrichte activiteiten, geleverde prestaties en bereikte effecten.  

De externe ex ante evaluatie dient na te gaan of de beleidsvoorbereidende instanties hiervoor de 

nodige voorzieningen hebben getroffen.  De voorbereiding van de procedures voor opvolging en ex 

post evaluatie dient zowel extern (cirkel II) als intern (cirkel III) te gebeuren.  Extern betekent dit 

bijvoorbeeld dat binnen de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management de 

begroting, boekhouding en extra-comptabele informatie in één integraal informatiesysteem moeten 

worden samengebracht.  Intern betekent dit dat de diensten bij ontwerpen en bepalen van het beleid 

aandacht moeten hebben voor de wijze waarop de beleidsuitvoering kan worden opgevolgd en 

geëvalueerd.  De criteria die zij daarbij gebruiken en de gegevens die zij daarbij verzamelen dienen 

ook in dit geval aan te sluiten bij de doelstellingen en normen die vooraf werden gepland en 

gebudgetteerd. 

De vierde evaluatiecirkel heeft betrekking op de onderlinge afstemming van de interne en externe 

monitoring (‘ex nunc’).  In de mate dat er van een externe opvolging sprake is, moet deze zich kunnen 

baseren op betrouwbare, relevante en nuttige gegevens die intern worden verzameld en verwerkt. 

In cirkel V wordt de relatie tussen interne en externe ex post evaluatie (audit) benadrukt.  Ook hier is 

een onderlinge afstemming en taakverdeling nuttig en nodig.  Een externe ex post evaluatie heeft niet 

tot doel het werk van de interne ex post evaluatie helemaal opnieuw over te doen.  De externe 

evaluatie heeft eerder tot doel de interne evaluatie te toetsen en waar nodig aan te vullen met eigen, 

additionele evaluaties.  Anderzijds dient er ook een terugkoppeling te gebeuren van de bevindingen 

van de externe ex post evaluatie naar de internen.  Een VFM-georiënteerde evaluatie dient er immers 

om bekommerd te zijn dat haar bevindingen een verbeteringsproces op gang brengen.  Via 

evaluatiecirkel V dient er een terugkoppeling te gebeuren van extern naar intern en via cirkels II en III 

dient de ex post evaluatie te worden teruggekoppeld naar de beleidsvoorbereiding en ex ante evaluatie 

in een volgende periode. 
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In het bovenstaande wordt het belang van een goede interne evaluatie benadrukt.  In het kader van een 

grotere responsabilisering dienen de interne diensten zelf de kans te krijgen om evaluatiemethoden, 

criteria, meetsystemen en kengetallen te ontwikkelen, eerder dan dat deze extern worden gedicteerd.  

Op die manier wordt een latere evaluatie ook meer ‘gedragen’ door de instelling zelf en zullen de eruit 

resulterende bevindingen beter terugvloeien naar de beleids- en beheerspraktijk.  De externe evaluatie 

krijgt dan meer de taak om toe te zien dat deze interne evaluaties worden ontwikkeld dan dat zij zich 

zelf overal gaat mengen.  Door de eis tot interne evaluatie te koppelen aan het toekennen van 

budgetten kan de prikkel voor de interne diensten om dit te doen, worden vergroot.  Het spreekt 

vanzelf dat een externe dienst wel adviserend of begeleidend kan optreden bij het opstellen en 

implementeren van evaluatiemethoden.  Op die manier kan ook de éénvormigheid van beleids- en 

beheersevaluatie door verschillende organisaties heen, in zoverre dit wenselijk is, worden bevorderd. 

Figuur 5 geeft een overzicht van de posities die kunnen worden onderscheiden in de beleids- en 

beheerscyclus.  Omtrent de invulling (Wie staat waar ?) en taakverdeling (Wie doet wat ?) bestaat nog 

veel onduidelijkheid binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  Het creëren van 

transparantie in deze problematiek zal uiteindelijk een noodzakelijke voorwaarde blijken voor de 

verdere implementatie en exploitatie van de doelmatigheidsanalyse. 

6. Stappenplan voor een doelmatigheidsanalyse 

Het ontwikkelen, implementeren en vervolgens toepassen van evaluatiemethoden en 

informatiesystemen is een werk van lange adem dat pragmatisch moet worden aangepakt.  Veel hangt 

af van de know-how en ingesteldheid van de mensen in de diverse diensten. 

In figuur 6 wordt aan de hand van een stappenplan weergegeven hoe met behulp van de 

doelmatigheidsanalyse een prestatiebegroting en een aantal andere instrumenten kunnen worden 

ontwikkeld, die zowel naar de politieke besluitvorming als naar de administratieve beheerders toe een 

informatieverstrekkende en ondersteunende functie vervullen.  Het schema geeft eveneens een inzicht 

in de verdere stappen die na de opstelling van deze prestatiebegroting nog moeten worden gezet om 

een ondersteunend instrumentarium te ontwikkelen voor de vervollediging (ex nunc & ex post) van de 

beleids- en beheerscyclus. 

Figuur 7 maakt de verbinding tussen enerzijds het stappenplan van de doelmatigheidsanalyse en 

anderzijds de meer traditionele planningssystemen en de financiële cyclus, die vaak deel uitmaken van 

bestaande management-initiatieven in een organisatie. 

In wat volgt wordt eerst een korte theoretische toelichting gegeven bij elke stap, ter verduidelijking 

van het schema. 

Om de verdere toepassing ervan te illustreren werd door het VCOB een korte case uitgewerkt rond de 

instelling Kind & Gezin, die als proeftuin in het kader van de doelmatigheidsanalyse een 
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prestatiebegroting opstelde voor (ondermeer) het beleidsveld van de preventieve kinderzorg. De 

gevalstudie in dit rapport besteedt aandacht aan de stappen 1 tot en met 9.  De stappen 10 tot 12 vallen 

buiten het bestek van dit onderzoeksrapport, en zullen bij de verderzetting van de 

doelmatigheidsanalyse verdere aandacht moeten krijgen. 
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FIGUUR 6: STAPPENPLAN NAAR EEN BELEIDS- EN BEHEERSINSTRUMENTARIUM 1 
 
1 Bij de stappen 6 en 8 tot 12 wordt er een onderscheid gemaakt tussen het beleidsperspectief (relatie middelen-

effecten) en het beheersperspectief (relatie middelen-prestaties).  Dit onderscheid is van analytische aard.  De 
stippellijn tussen beide onderdelen duidt de relativering van dit onderscheid in de praktijk aan. 
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FIGUUR 7: WISSELWERKING TUSSEN DOELMATIGEHEIDSANALYSE & PLANNINGSSYSTEMEN 
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Stap 1. 
Bij de aanvang van de doelmatigheidsanalyse dienen gegevens te worden verzameld over de 
beleidsinhoud (doelstellingen en ingezette beleidsinstrumenten) en de beleidsomgeving 
(beleidsveld, beleidsorganisatie en beleidsprocessen).  Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan 
documenten als beleidsprogramma’s, voortgangsrapporten, begrotingen, boekhoudkundige 
gegevens, enz...  
Op basis van deze gegevens wordt een inventaris gemaakt die een cartografie vormt van de 
doelgroepen, doelstellingen, effecten, beleidsinstrumenten, middelen en belendende instellingen.  
Deze inventaris wordt dan het kader van waaruit kan worden verder gewerkt voor de opstelling van 
veldmodellen voor de instelling. 

Stap 2. 2 
Op basis van de inventaris uit stap 1 dient het beleidsveld in kaart te worden gebracht.  Dit gebeurt 
door de opstelling van een veldmodel waarop de relevante actoren, besluitvormingsprocessen, 
inputs en outputs worden aangeduid.  De wenselijke graad van detail hangt af van de concrete 
informatiebehoeften van de evalueerders en de beleidsverantwoordelijken.  Het globale beleidsveld 
waarop een instelling actief is, is vaak erg uitgebreid en complex.  Een afbakening van 
verschillende deelvelden, dus het opstellen van meerdere veldmodellen, kan dan onvermijdelijk 
zijn.  Om die reden wordt dan best gewerkt op meerdere niveau’s waarbij de beleidsmatige 
samenhang tussen de afzonderlijke veldmodellen wordt aangegeven in een strategisch veldmodel. 

Stap 3. 
Nadat het veldmodel is opgesteld, dienen aan de hand van de in stap 1 verzamelde gegevens de 
diverse instanties die een belangrijke impact hebben op bepaalde veldprocessen, op het beleidsveld 
te worden gelocaliseerd.  Op deze wijze wordt transparant gemaakt waar er in het beleidsveld 
interdependenties bestaan met wat andere instellingen of overheden doen of trachten te bereiken en 
waar men eventueel afhankelijk is van die andere instanties of overheden. 

Stap 4. 
Vervolgens kan de instelling die het veldmodel opstelt op schematische wijze haar eigen 
beleidsinstrumenten op het veldmodel plaatsen, zodat duidelijk wordt waar in het beleidsveld, en 
ten aanzien van welke actoren, zij tracht een beleid te voeren.  Deze beleidsinstrumenten, die als 
cijfers onder de betrokken veldprocessen worden geplaatst, zijn in feite clusters van de operationele 
processen of activiteiten van de instelling. 

Stap 5. 
Wanneer de doelstellingen die de instelling nastreeft, worden ingevuld op het veldmodel dat na 
stap 4 werd bekomen, wordt er in feite een overgang gemaakt van een veldmodel naar een 
beleidseffectenmodel.  Het veldmodel is puur descriptief: het vomt een cartografie van de actoren 
en hun besluitvormingsprocessen, zoals die zich reëel voordoen in het beleidsveld, met hun 
 
2 Voor de theorievorming rond de procesanalyse werd gebruik gemaakt van het werk van Hoogerwerf, 

Bressers en Klok, dat achteraan in de bibliografie is opgenomen. 
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oorzaken en diverse mogelijke gevolgen. Het beleidseffectenmodel krijgt daarentegen een 
normatieve inhoud: de veldprocessen worden weergegeven op de wijze zoals zij door het beleid 
worden gewenst.  Het realiseren van deze wensen komt dan overeen met het realiseren van 
beleidseffecten, hetgeen (direct of indirect) zou moeten voortvloeien uit de beleidsuitvoering. 
Door de beleidsinstrumenten onder de vorm van cijfers op het beleidseffectenmodel te laten, wordt 
grafisch duidelijk wat de instelling doet (d.w.z. welke instrumenten zij inzet) om haar 
doelstellingen te bereiken. Men zou kunnen stellen dat het veldmodel een procesmatige weergave 
vormt van causale relaties (oorzaken - besluitvorming - gevolgen) terwijl het beleidseffectenmodel 
een procesmatige weergave vormt van finale relaties (oorzaken+instrumenten - besluitvorming - 
wenselijk gevolg).  Wat deze finale relaties  dan zijn, dient te worden afgeleid uit de 
doelstellingenstructuur van de instelling (al dan niet geëxpliciteerd in een strategische planning). 
De denkoefening rond het opstellen van een beleidseffectenmodel komt eigenlijk neer op een 
systematisch strategie-onderzoek.  De conclusies die het beleidseffectenmodel aanreikt, kunnen dan 
ook een nuttige feedback vormen naar de strategische planning toe. 

Stap 6. 
De instrumenten die op het veldmodel werden geplaatst tijdens stap 4, vormen het resultaat van een 
(meer of minder systematische) taktische analyse van de beleidsuitvoerende instelling.  De 
taktische planning maakt met andere woorden keuzes aangaande de beleidsinstrumenten.  In de 
zesde stap wordt een ex ante-evaluatie gemaakt m.b.t. deze instrumenten met de bedoeling na te 
gaan of de instrumentenkeuze optimaal is t.a.v. de concrete situatie in het beleidsveld (stap 6a).  
Hierbij wordt een intensief doelgroepenonderzoek gevoerd.  Deze evaluatie moet toelaten een 
inschatting te maken van de verwachte effectiviteit of doeltreffendheid van de instrumenten.  De 
conclusies van deze evaluatie kunnen een nuttige feedback vormen naar de taktische planning, met 
het oog op een eventuele bijsturing in de instrumentenkeuze of een bijstelling in eerder 
geformuleerde doelstellingen. 
In stap 6b wordt via een analyse van de operationele processen nagegaan wat de waarschijnlijkheid 
is dat de beleidsuitvoering de gewenste output (prestaties, in termen van kwaliteit en kwantiteit) zal 
opleveren.  Daarbij wordt nagegaan op welke manier de interacties tussen beleidsuitvoerders en 
doelgroepen de beleidsuitvoering kunnen beïnvloeden.  Vooral voor beleidsuitvoerende processen 
waarbij deze interacties erg intens zijn, zoals bijvoorbeeld in de welzijnssector, kan dergelijke 
analyse belangrijke inzichten bijbrengen in een aantal faal- en succesfactoren voor de 
beleidsuitvoering. De conclusies van deze evaluatie kunnen een nuttige feedback vormen naar de 
operationele planning, met het oog op een eventuele bijsturing in de beleidsuitvoering (aanpassing 
van activiteiten of van middelen). 

Stap 7. 
De stappen 5 en 6 zijn niet strikt noodzakelijk voor de opstelling van een prestatiebegroting.  Wel 
kunnen zij belangrijke informatie opleveren naar de verbetering van het beleid en de uitvoering 
ervan.  De opstelling van de prestatiebegroting zelf gebeurt volgens een methodologie, uitgewerkt 
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door het VCOB en neergeschreven in het Rapport Prestatiebegroting.  Deze methodologie werd 
reeds in een tiental proeftuinen op experimentele wijze toegepast. 
Stap 8. 
In de prestatiebegroting, zoals ontwikkeld in stap 7, wordt een verband gelegd tussen enerzijds de 
begrotingsmiddelen en anderzijds de doelgroepen, de doelstellingen en de instrumenten van het 
beleid.  Dit verband wordt voorgesteld op strategisch niveau (over beleidsvelden heen), op taktisch 
niveau (per beleidsveld) en op operationeel niveau (naar individuele prestaties toe).  Een beperking 
in deze begroting is nog dat de doelstellingen, effecten en prestaties welliswaar reeds zijn benoemd 
maar nog niet in kwantitatieve of kwalitatieve eenheden zijn uitgedrukt.  Stap 8a bestaat er dan ook 
in om beleidsondersteunende indicatoren te ontwikkelen, gericht op outcomes of effecten.  In stap 
8b worden indicatoren ontwikkeld ter ondersteuning van het beheer waarbij er meer een 
gerichtheid is op concrete outputs of prestaties. 

Stap 9. 
Eens de plannings- en begrotingsfase voltooid zijn en een voldoende stabiele set van indicatoren en 
kengetallen is ontwikkeld, kan deze informatie worden samengebracht.  Naarmate meer wordt 
afgedaald naar het operationele niveau zal de grijpbaarheid en definieerbaarheid van het beleid en 
de uitvoering ervan, toenemen.  Dit kan leiden tot een normering op het niveau van middelen, 
activiteiten en prestaties, met een aanduiding van de criteria zuinigheid, efficiëntie en kwaliteit van 
de beleidsuitvoering of dienstverlening.  Op basis van deze gegevens kan, op beheersniveau, tot de 
opstelling van prestatiecontracten worden overgegaan (stap 9b). 
Op beleidsniveau wordt eerder de relatie tussen de bestede middelen en de gerealiseerde effecten 
onderzocht.  Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de begrippen doelbereiking 
en effectiviteit van beleid.  Het begrip effectiviteit omvat in feite twee aspecten: 

1) doelbereiking : het optreden van het gewenste gevolg of effect ...; 
2) causaliteit : ... dankzij de prestaties, geleverd door de betrokken instelling. 

De causaliteit wordt onderzocht in stap 6a.  Het normeren van de doelbereiking vereist dat er aan 
ten minste 2 noodzakelijke voorwaarden is voldaan.  Er dienen duidelijke effectgerichte 
doelstellingen te zijn geformuleerd (stap 5).  Bovendien dienen er indicatoren of maatstaven 
beschikbaar te zijn voor de meting van het effect (stap 8a). 

Stappen 10 tot 12 
De doelmatigheidsanalyse heeft zich gedurende 1995 hoofdzakelijk gericht op de ontwikkeling van 
de prestatiebegroting.  Op dit ogenblik wordt meer en meer aandacht besteed aan de link tussen 
planning en begroting.  De voltooiïng van de beleids- en beheerscyclus, zoals voorgesteld in 
onderdeel 1 van dit rapport, vereist echter eveneens de ontwikkeling van een instrumentarium voor 
de opvolging en ex post-evaluatie van het beleid en van de uitvoering ervan.  In termen van een 
financieel instrumentarium betekent dit dat de prestatiebegroting wordt doorgetrokken naar een 
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prestatieboekhouding en een prestatie-audit. Bij de verderzetting van de doelmatigheidsanalyse 
zullen deze innovaties de nodige aandacht moeten krijgen. 
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Deel 2 
Toepassingsvoorbeeld Kind & Gezin 3 

stap 1 - het verzamelen van gegevens over beleidsinhoud en beleidsomgeving 

De proeftuin Kind & Gezin startte haar werkzaamheden in september 1992.  Gedurende een zestal 

maanden werd er een doelstellingenanalyse en een activiteitenanalyse doorgevoerd.  Dit leidde tot 

een inventaris van de doelgebieden van de instelling, beleidsdoelstellingen, operationele 

doelstellingen, doelgroepen, kostensoorten en kostenplaatsen. 

stap 2 - het opstellen van veldmodellen 

Nadat het VCOB bij de doelmatigheidsanalyse werd betrokken, werd in oktober 1993 begonnen 

met de opstelling van een veldmodel.  Het gekozen domein was dat van de dagopvang.  De 

oefening leidde in maart 1994 tot een prestatiebegroting voor het genoemde beleidsveld.  Deze 

gebruikte methode werd vanaf maart 1995 opnieuw toegepast en tevens uitgebreid naar het 

beleidsveld van de preventieve kinderzorg. 

Een van de moeilijkheden bij de opstelling van een veldmodel ligt in het inductieve karakter van de 

oefening, waarbij tegelijk strikt modelmatig en anderzijds toch met de nodige zin voor creativiteit 

over complexe problemen in de samenleving moet worden nagedacht.  Het modelmatige aspect 

houdt in dat op een pragmatische manier de complexiteit van de werkelijkheid moet worden 

gereduceerd in het schema van oorzaken-besluitvormingsprocessen-gevolgen.  Het creatieve aspect 

houdt in dat daarbij toch de nodige aandacht moet worden besteed aan de veelheid van actoren en 

factoren die relevant kunnen zijn voor het probleem.  De opstelling van het veldmodel is dan ook 

een dynamisch leerproces dat via stapsgewijze verbetering verloopt.  Hierna wordt, via een 

stapsgewijze verfijning, een veldmodel opgebouwd voor het beleidsveld ‘preventieve kinderzorg’. 

In deze case wordt voor de ontwikkeling van het veldmodel om methodologische redenen enigszins 

afgeweken van het veldmodel dat in de proeftuin ‘Kind & Gezin’ werd ontwikkeld. 4  De modellen 

in deze case vallen dan ook volledig onder de verantwoordelijkheid van de auteurs van dit rapport. 

2 a. actoren, rechtstreeks betrokken bij de verzorging van het kind (zie model a)  

De mogelijkheid van problemen met betrekking tot de verzorging van een kind ontstaat in feite 

vanaf de zwangerschap.  Naar aanleiding van een zwangerschap en later de geboorte, dienen de 

ouders (en later eventueel andere personen die zorg dragen voor het kind) bepaalde beslissingen te 

 
3 De gegevens, gebruikt in de gevalstudie, zijn afkomstig van de strategische planning die Kind & Gezin in 

de loop van 1994 doorvoerde en van de doelmatigheidsanalyse die tussen september 1992 en oktober 1995 
werd verricht. 

4  Het veldmodel ‘preventieve kinderzorg’, zoals ontwikkeld door de proeftuin Kind & Gezin, maakt deel uit 
van de prestatiebegroting die in november 1995 door de instelling werd opgesteld en, enigszins 
geherformatteerd, in bijlage II bij dit rapport wordt gevoegd. 

___________________________________________________________________________________ 
Prof.dr. G. Bouckaert & W. Van Reeth - V.C.O.B. - K.U.Leuven 



Doelmatigheidsanalyse als beleids- en beheersinstrument in de welzijnssector 17 

nemen die de optimale ontwikkeling van het jonge kind zoveel mogelijk garanderen.  In dit model 

wordt een analytisch onderscheid gemaakt tussen pre- en postnatale verzorging.  Schematisch 

kunnen de gevolgen van de besluitvorming m.b.t. de verzorging worden voorgesteld als: geen 

verzorging, slechte verzorging of goede verzorging.  In de eerste twee gevallen is een 

problematische ontwikkeling van het kind per definitie onvermijdelijk.  In het derde geval kan de 

ontwikkeling al dan niet problematisch zijn, afhankelijk van de invloed van externe factoren (bv. 

goede verzorging doch kind loopt letsel op bij verkeersongeval). 
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MODEL A 

2 b. uitbreiding naar actoren, rechtstreeks betrokken bij de verzorging van het kind (zie model b)  

In elke samenleving bestaat er een of andere vorm van sociaal netwerk waarin de personen, 

verantwoordelijk voor het kind, terecht kunnen voor diverse vormen van steun en hulpverlening, al 

dan niet tegen betaling.  Het staat de ouders (tot op zekere hoogte) vrij om te beslissen in welke 

mate zij gebruik maken van dit sociaal netwerk.  Zo zijn bepaalde medische zorgverstrekkingen 

verplicht (bv. inentingen), terwijl andere facultatief kunnen zijn (bv. raadplegen van een 

huisdokter).  Wanneer we dit sociaal netwerk onder de naam ‘verzorgende sector’ toevoegen aan 

het model, kan model A worden uitgebreid tot model B. 
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MODEL B 
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Dit tweede model geeft al een iets vollediger beeld van de complexe werkelijkheid. Zo kan de 

ondersteuning die van deze sector uitgaat meer of minder goed aangepast zijn aan de concrete 

problemen of behoeften van de ouders en het jonge kind.. Verdere verbetering van het model blijft 

echter nog mogelijk.  Dergelijke verbeteringen kunnen worden aangebracht door kritisch stil te 

staan bij de consistentie en de logica achter de opeenvolgende besluitvormingsprocessen, om op die 

manier hiaten of onvolledigheden te ontdekken.  Dergelijke oefening gebeurt best binnen een team 

van 3 tot 4 mensen, multidisciplinair samengesteld, met een goede kennis van het beleidsveld. 

2 c. stapsgewijze verfijning & vereenvoudiging (zie model c) 

Wanneer de processen in model B worden doorlopen, blijkt dat de ouders kunnen beslissen om 

geen gebruik te maken van bepaalde ondersteunende voorzieningen.  Deze beslissing kan 

gerechtvaardigd zijn, maar zij kan in bepaalde gevallen ook leiden tot een niet-optimale of zelfs 

problematische verzorging van het ongeboren of jonge kind.  Zo kan de beslissing genomen zijn in 

een situatie van kansarmoede waarbij de drempel van bepaalde voorzieningen te hoog is voor de 

zorgbehoevenden.  Daarnaast kunnen nog andere omgevingsfactoren een belangrijke impact 

uitoefenen op zowel de ouders als rechtstreeks op het kind zelf.  Ten slotte kan de slechte 

verzorging van het kind dusdanige proporties aannemen dat er sprake is van kindermishandeling. 

Het lijkt alleszins een minimum om deze elementen aan het veldmodel toe te voegen. 

Anderzijds leidt de opsplitsing in model B, gemaakt na het tweede besluitvormingsproces, tot een 

multiplicatie van processen die het schema aan de rechterzijde aanzienlijk verzwaren.  Hier is een 

dus een vereenvoudiging mogelijk. 

Het aanbrengen van deze wijzigingen leidt tot model C. 
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MODEL C 

Bovenstaand model biedt reeds een vrij breed beeld, zij het nog in zeer algemene termen, van de 

problematiek rond preventieve kinderzorg.  Zo wordt er bij de ouders en kinderen geen expliciet 

onderscheid gemaakt tussen gevallen van kansarmoede, handicaps, kindermishandeling en andere 

individuele risicofactoren.  Hierop wordt dieper ingegaan bij de bespreking van stap 4. 
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Ook is de verzorgende sector nog erg vaag geformuleerd.  Naast de particuliere verzorgende sector, 

zijn er nog diverse overheidsinstanties die een invloed uitoefenen op het beleidsveld.  Het in kaart 

brengen van deze ‘beleidsorganisatie’ gebeurt tijdens de derde stap. 

stap 3 - het toevoegen van de beleidsorganisatie 

Een overheidsinstelling heeft zelden een monopolie in het beïnvloeden van een beleidsveld.  Zo 

worden de actoren waarop een administratie of instelling van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap bepaalde beleidsinstrumenten toepast, meestal in hun handelingen en beslissingen 

beïnvloed door nog andere instellingen en/of overheden.  Het kan, bij het in kaart brengen van een 

beleidsveld, nuttig zijn om na te gaan waar er in het beleidsveld interferenties kunnen optreden met 

andere beleidsactoren.  Daarom worden in het beleidsveld de beleidsinstanties, andere dan de eigen 

organisatie, in kaart gebracht.  Dit leidt tot model D. 
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MODEL D 

In bovenstaand model wordt slechts het principe van stap 3 geïllustreerd.  Diverse overheden of 

overheidsinstellingen zullen trachten een invloed uit te oefenen op zowel de verzorgende sector als 

op de ouders en de personen, verantwoordelijk voor het kind, en dit in hun opeenvolgende 

besluitvormingsprocessen.  Om het hypothetisch karakter van deze illustratie te benadrukken, werd 

deze beïnvloeding in stippellijn voorgesteld.  Bij een volledige uitwerking van de derde stap 

zouden bijvoorbeeld instanties als Bijzondere Jeugdbijstand, VFSIPH en VFIK in het beeld kunnen 

worden opgenomen. 

stap 4 - het toevoegen van de beleidsinstrumenten 

Eens het beleidsveld met zijn veldprocessen in kaart is gebracht en de voornaamste 

beleidsinstanties daarop zijn aangeduid, kan de instelling beginnen met het toevoegen van de eigen 

beleidsinstrumenten.  Daarbij komt het er op aan zich de vraag te stellen ten aanzien van welke 

actoren in het beleidsveld de instelling actief is, en welke acties de instelling ten aanzien van deze 
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doelgroepen onderneemt.  Om de overzichtelijkheid van het schema te handhaven, worden de 

instrumenten op het veldmodel voorgesteld onder de vorm van cijfers, met verklaring ervan 

onderaan in een legende.  Het toevoegen van de instrumentenmix van Kind & Gezin leidt tot 

model E. 
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Vaak zal de denkoefening in deze vierde stap nog leiden tot verfijning of hergroepering van bepaalde 

processen omdat er, door reflectie rond de eigen beleidsuitvoering, nog actoren of 

besluitvormingsprocessen in het beleidsveld kunnen opduiken die voordien over het hoofd werden 

gezien.  Vergelijking tussen model E en model D leert dat dit ook in deze case het geval is. 

Model E geeft een overzicht waar in het beleidsveld ‘preventieve kinderzorg’ Kind & Gezin actief is 

en op welke manier de instelling probeert een aantal processen in de samenleving te sturen. In de 

eerste plaats is Kind en Gezin verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid inzake preventieve 

kinderzorg. In het kader van deze opdracht vervult zij een informerende en hulpverstrekkende functie 

naar jonge ouders, waarbij aandacht wordt geschonken aan een aantal specifieke doelgroepen. Buiten 

de rechtstreekse hulpverstrekking aan gezinnen die daarvoor opteren, wordt er ook een coördinatie van 

de eigen acties met die van de particuliere sector nagestreefd. Daarnaast ondersteunt Kind en Gezin de 

Vlaamse Gemeenschap op het vlak van beleidsvoorbereiding en beleidsformulering. 

Tijdens de tweede stap, bij de bespreking van model C, werd reeds melding gemaakt van een aantal 

bijzondere doelgroepen: kansarmen, gevallen van kindermishandeling, gehandicapten.  Zonder 

volledigheid te beogen, werd in deze case de differentiatie in de zorgverstrekking door Kind & Gezin 

naar deze doelgroepen toe, in model E opgenomen.  Daarbij werd wel abstractie gemaakt van een 

aantal instrumenten m.b.t. de prenatale zorg, en m.b.t. de instrumenten t.a.v. gezinnen met individuele 

risicofactoren. 

Een aantal van de instrumenten die Kind en Gezin inzet, worden niet op het veldmodel in kaart 

gebracht.  Het gaat daarbij om ondersteunende instrumenten zoals intern beheer (personeel, 

administratie, onderhoud), het creëren van een aantal middelen, nodig voor de beleidsuitvoering in het 

algemeen (bv. infrastructuur, personeelsopleiding, informatieverzameling, studie en onderzoek, enz...).  

Enkel in de mate dat deze ondersteunende instrumenten rechtsstreeks betrekking zouden hebben op 

concrete doelgroepen in het beleidsveld, kan het aangewezen zijn om deze ondersteunende 

instrumenten toe te wijzen aan bepaalde veldprocessen.  Er moet dan ook rekening mee worden 

gehouden bij de uitwerking van de doelstellingenstructuur (zie bespreking in stap 5). 

Voor een verdere toelichting bij de instrumentenmix en de activiteiten van Kind & Gezin kan worden 

verwezen naar de prestatiebegroting die in bijlage II aan dit rapport wordt toegevoegd. 

stap 5 - het opstellen van een beleidseffectenmodel 

Het veldmodel, zoals verkregen na stap 4, vormt een grafische vereenvoudiging van een complexe 

maatschappelijke werkelijkheid, waarbij wordt aangegeven waar in dit maatschappelijk veld, een 

instelling (in casu Kind & Gezin) actief is.  Het veldmodel toont dus de realiteit zoals ze is.  Het 

beleidseffectenmodel daarentegen toont de realiteit zoals ze zou moeten zijn, althans in de ogen van 

degene die het model opstelt.  Dit betekent dat de veldprocessen, beschreven in het 
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beleidseffectenmodel, niet langer een descriptieve inhoud hebben maar een normatieve inhoud krijgen.  

Voor elk van de in het veldmodel opgenomen processen moet dus worden bepaald wat de ‘wenselijke 

output’ is voor dat proces.  Die wenselijke output vormt dan weer een ‘wenselijke input’ voor een 

volgend proces.  Elke wenselijke output vertegenwoordigt een beleidseffect.  De beleidsinstrumenten 

blijven in principe op het model vermeld, zodat duidelijk wordt op welke manier de betrokken 

instelling deze beleidseffecten probeert te realiseren.  Grafisch kan de overgang van een veldmodel 

(stap 4) naar een beleidseffectenmodel  (stap 5) als volgt worden voorgesteld: 
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FIGUUR 8: OVERGANG VAN EEN VELDMODEL NAAR EEN BELEIDSEFFECTENMODEL 

In deze case werd de strategische planning van Kind en Gezin m.b.t. de preventieve kinderzorg als 

vertrekbasis gebruikt voor de vijfde stap. 5  Het resultaat bevindt zich in de modellen  F en E. 

In model F werden de beleidskeuzen, zoals verwoord in de beleidsdoelstellingen van het strategisch 

plan, ingevoerd in de diverse veldprocessen.  In model G werd dezelfde oefening gedaan, maar dan op 

basis van de operationele doelstellingen van het strategisch plan. 

Een strategisch plan geeft in principe de grote strategische objectieven weer die een instelling op 

middellange tot lange termijn wil bereiken.  Vaak worden dergelijke objectieven weergegeven in een 

boomstructuur van (bijvoorbeeld) beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen.  Vanuit 

dergelijke strategische planning kan dan een taktische planning worden uitgewerkt die aangeeft op 

welke wijze, dus met welke beleidsinstrumenten, men deze objectieven wil bereiken.  Samengevat kan 

dus gesteld worden dat een strategisch plan aangeeft wat men wil bereiken, terwijl het taktisch plan op 

geaggregeerde wijze aangeeft wat men zal doen om de strategische objectieven te realiseren. 

______________________________________________________________________________________ 
Prof.dr. G. Bouckaert & W. Van Reeth - V.C.O.B. - K.U.Leuven 



Doelmatigheidsanalyse als beleids- en beheersinstrument in de welzijnssector 24 

Beleidsdoelstelling 3 (zie Prestatiebegroting, rubriek I.1.3) geeft een geaggregeerde indicatie van de 

effecten die in het beleidsveld worden beoogd.  Deze doelstelling bepaalt dat Kind & Gezin de 

gezondheid van jonge kinderen moet beveiligen en bevorderen.  De definitie is eerder instrumenteel, 

in die zin dat ze zegt wat Kind en Gezin moet doen, en niet wat ze moet bereiken.  Toch kan de inhoud 

van het nagestreefde effect (nl. veiligheid en gezondheid van het jonge kind) uit deze formulering 

worden afgeleid en ingevuld aan de rechterzijde van het model (zie model F).  In feite overkoepelt 

deze beleidsdoelstelling zowat alle andere doelstellingen van het strategisch plan.  Die andere 

beleidsdoelstellingen krijgen daardoor het karakter van (daarom niet minder waardevolle) 

intermediaire doelstellingen. 

Wel is het zo dat deze intermediaire beleidsdoelstellingen bijna uitsluitend melding maken van de 

instrumenten die Kind & Gezin wil inzetten, en minder zeggen over de (intermediaire) effecten die op 

het beleidsveld worden nagestreefd.  De strategische planning vormt daardoor eerder een 

geaggregeerde opsomming van het type prestaties dat Kind & Gezin in de preventieve kinderzorg 

moet leveren, dan van de welzijnseffecten die worden nagestreefd. 

Zo bepaalt de zevende beleidsdoelstelling dat Kind & Gezin een adviesfunctie vervult naar de 

overheid toe, terwijl naar de welzijnssector zelf en naar ouders toe, een informatieverstrekkende 

functie moet worden vervuld.  Beleidsdoelstellingen 1 en 2 bepalen dat er een algemeen resp. specifiek 

zorgaanbod moet worden verstrekt. Beleidsdoelstelling 4 bepaalt dat het zorgaanbod van de 

particuliere sector en van de overheid gecoördineerd moet verlopen. 

In de uitspraak (beleidsdoelstelling 4) dat de ouderparticipatie in de verzorging moet toenemen wordt 

dan weer wel naar een effect in het beleidsveld verwezen. 

Wanneer het beleidseffectenmodel wordt geconcretiseerd op basis van de operationele doelstellingen, 

(zie model G) komt een in wezen gelijkaardige conclusie naar voren.  De operationele doelstellingen 

focussen zoals de beleidsdoelstellingen hoofdzakelijk op de in te zetten beleidsinstrumenten, zij het 

dan met een grotere graad van detail. 

Wel treden een aantal opmerkelijke verschijnselen op bij de operationalisering  van de derde 

beleidsdoelstelling.  Deze beleidsdoelstelling richt zich op de rechterzijde van het veldmodel, met als 

normatieve uitspraak dat de gezondheid van het jonge kind moet worden beveiligd en bevorderd.  

Twee van de vier onderliggende operationele doelstellingen (3/1 en 3/2) maken melding over de 

informatie waarover de instelling moet beschikken en verwijzen daarmee eerder naar een 

ondersteunend instrument dan naar een operationalisering van de beleidsdoelstelling.  Een derde 

operationele doelstelling (3/4) beoogt de vorming m.b.t. kinderverzorging naar de ouders toe (3/4), en 

bevindt zich meer naar de linkerzijde van het model. Alleen operationele doelstelling 3/3 is een 

                                                                                                                                                                      
5  De beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen van Kind & Gezin m.b.t. de preventieve kinderzorg, 

worden opgesomd in de Prestatiebegroting, rubriek I.1.3. 
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rechtstreekse concretisering van beleidsdoelstelling 3, en bevindt zich op eenzelfde plaats in het 

beleidseffectenmodel.  Zij dekt echter slechts een deelaspect van deze beleidsdoelstelling.  Vermits 

doelstellingen 3/1 en 3/2 betrekking hebben op ondersteunende instrumenten  van Kind & Gezin 

(informatie verzamelen m.b.t. het beleidsveld) komen deze doelstellingen niet voor in het beleidsveld.  

Hetzelfde geldt voor beleidsdoelstelling 5 en operationele doelstelling 5/1, die eveneens betrekking 

hebben op de ondersteuning van andere instrumenten (vorming van het eigen personeel). 

Bovenstaande bemerkingen kunnen geenszins worden geïnterpreteerd als een kritiek voor het 

strategisch plan dat door Kind en Gezin werd uitgewerkt en dat vanaf 1996 in voege treedt.  Zij 

onderstrepen eerder de moeilijkheden die traditioneel opduiken bij het formuleren van 

beleidsstrategieën.  Wanneer datgene wat een instelling nastreeft ambitieus is of moeilijk tastbaar, 

verlegt de formulering van objectieven zich immers meestal naar wat die instelling wil doen in plaats 

van naar wat zij wil bereiken. 

Het formuleren van beleid in een planningsproces komt neer op het definiëren van middel-doel 

relaties.  Het hanteren van veldmodellen en beleidseffectenmodellen dwingt de opsteller ervan de 

causale veronderstellingen die achter dit beleid schuilgaan, transparant te maken en logisch te ordenen. 

Deze oefening wil dan ook aantonen hoe een procesmatige beleidanalyse kan bijdragen in de reflectie 

rond beleidsformulering en het uitwerking van een logisch-consistente doelstellingenstructuur. 

Zoals aangegeven in het stappenplan van figuur 7, kunnen die conclusies die het beleidseffectenmodel 

genereert, worden teruggekoppeld naar de strategische planning. 

Een tweede nuttige functie van het beleidseffectenmodel bestaat erin dat door het benoemen van 

actoren (doelgroepen) en de te beïnvloeden processen, een meer concrete houvast ontstaat voor het 

formuleren van beleidseffecten. 
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2. zelfst. org. bijkomend specifiek 
preventief zorgaanbod voor 

bijzondere doelgroepen; 6. registratie

2. zelfst. org. bijkomend specifiek 
preventief zorgaanbod voor bijzondere 

doelgroepen; 6. registratie

p.m.

 7. adviseren 

1.zelfstandige organisatie 
van algemeen gestan- 
daardiseerd preventief 

zorgaanbod voor alle 
kinderen van 0 tot 3 jaar;

 6. registratie

7. informeren

7. informeren

4. coördinatie van 
de zorgenmix;
 7. informeren

zwanger-
schap

ondersteuning 
ouderzorg

particuliere 
verzorgende sector

4. 
gecoördineerd 

zorgaanbod

besluit gebruik 
prenatale zorg

ouders

problema- 
tische 

geboorte (bv. 
handicap)

probleem
-loze 

geboorte

verzorging kind; 4. 
bevordering 

ouderparticipatie

ouders e.a.

 3. gezondheid 
van jonge 

kinderen wordt 
beveiligd en 
bevorderd

ontwikkeling 
kind

kind

ontwikkeling niet 
problematisch

besluit gebruik 
postnatale zorg

ouders e.a.

gebruik 
aanbod 

particuliere + 
K&G

geen gebruik 
verzorgings-

aanbodgeen gebruik 
verzorgings-

aanbod

omgevings- 
factoren (bv. 
kansarmoede)

bepaling & 
uitvoering 
welzijnsbeleid

andere overheden

maatschappijvisie, 
bevoegdheden & 

beleidsruimte

welzijns- 
beleid

verzorging 
kind

gebruik 
aanbod Kind 

& Gezin

gebruik 
aanbod 

particuliere 
sector

verzorging 
kind

afkortingen:

hb: huisbezoeken
mc: medische consulten
svc: sociaal-verpleegkundige consulten
pkz: preventieve kinderzorg 

bepaling & uit- 
voering welzijns- 
beleid

Vlaamse Gemeenschap

maatschappijvie, 
bevoegdheden en 

beleidsruimte

welzijns- 
beleid

gebruik 
aanbod 

particuliere 
sector

gebruik 
aanbod Kind 

& Gezin

gebruik 
aanbod 

particuliere + 
K&G

prenatale 
verzorging

prenatale 
verzorging

ouders

ouders met 
gehandicapt kind

risicogezinnen 
kindermishandeling

verzorging kind; 
4. bevordering 

ouderparticipatie

2. zelfst. org. bijkomend specifiek 
zorgaanbod voor bijzondere 

doelgroepen; 6. registratie

kansarme 
gezinnen

verzorging kind; 4. 
bevordering 

ouderparticipatie

ouders

MODEL F
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2/3. specifiek zorgaanbod aan 
gehandicapte kinderen van 0 tot 3 jaar; 

4/2. gezinsbegeleiding; 6/1-2. registratie 
continuïteit en kwaliteit zorgverlening

2/2. specifiek zorgaanbod aan 
mishandede kinderen van 0 - 3 jaar en 

hun ouders; 4/2. 
gezinsbegeleiding;6/1-2. registratie 
continuïteit & kwaliteit zorgverlening

p.m.

 7/2 adviseren van overheid van 
gezondheidtoestand van het jonge kind in 
Vlaanderen en van knelpunten i.v.m. pkz

1/1. aanbod 3 à 4 hb, 10 mc en 10 
svc aan alle kinderen van 0 tot 3 

maanden; 3/3. toepassing federaal 
vaccinatieschema; 6/1-2. registratie 
continuïteit en kwaliteit zorgverlening

7/1. informeren van 
cliënten i.v.m. 

gezondheidspreventie en 
zorgaanbod van Kind & 

Gezin

3/4. educatie rond voeding, 
verzorging, opvoeding, 

ontwikkeling, veiligheid voor alle 
ouders met jonge kinderen;7/1. 

informeren van cliënten i.v.m. 
gezond- heidspreventie en 

zorgaanbod van Kind & Gezin

4/1. intern & extern overleg; 
7/1. informeren van welzijns- 

en gezondheidswerkers i.v.m. 
gezondheidspreventie en 

zorgaanbod van Kind & Gezin

zwanger-
schap

ondersteuning 
ouderzorg

particuliere 
verzorgende sector

4/1. 
gecoördi- 
neerde 

zorgenmix

besluit gebruik 
prenatale zorg

ouders

problema- 
tische 

geboorte (bv. 
handicap)

probleem
-loze 

geboorte

verzorging kind; 
4/2. bevordering 
ouderparticipatie

ouders e.a.

3. gezondheid 
van jonge 

kinderen wordt 
beveiligd en 
bevorderd

ontwikkeling 
kind

kind

'ontwikkeling niet 
problematisch'; 

3/3. preventie van 
infectieziekten

besluit gebruik 
postnatale zorg

ouders e.a.

gebruik 
aanbod 

particuliere + 
K&G

geen gebruik 
verzorgings-

aanbodgeen gebruik 
verzorgings-

aanbod

omgevings- 
factoren (bv. 
kansarmoede)

bepaling & 
uitvoering 
welzijnsbeleid

andere overheden

maatschappijvisie, 
bevoegdheden & 

beleidsruimte

welzijns- 
beleid

verzorging 
kind

gebruik 
aanbod Kind 

& Gezin

gebruik 
aanbod 

particuliere 
sector

verzorging 
kind

afkortingen:
p.m.: pro memorie
hb: huisbezoeken
mc: medische consulten
svc: sociaal-verpleegkundige consulten
pkz: preventieve kinderzorg 

bepaling & uit- 
voering welzijns- 
beleid

Vlaamse Gemeenschap

maatschappijvie, 
bevoegdheden en 

beleidsruimte

welzijns- 
beleid

gebruik 
aanbod 

particuliere 
sector

gebruik 
aanbod Kind 

& Gezin

gebruik 
aanbod 

particuliere + 
K&G

prenatale 
verzorging

prenatale 
verzorging

ouders

ouders met 
gehandicapt kind

risicogezinnen 
kindermishandeling

verzorging kind; 
4/2. bevordering 
ouderparticipatie

2/1. specifiek zorgaanbod aan 
kansarme gezinnen met kinderen 

van 0 tot 3 jaar; 3/4 aanbod 
programma groepswerking;4/2. 

gezinsbegeleiding; 6/1-2. registratie 
continuiteit & kwaliteit zorgverlening

kansarme 
gezinnen

verzorging kind; 
4/2. bevordering 
ouderparticipatie

ouders

MODEL G
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stap 6 - ex ante-onderzoek van veldprocessen en operationele processen 

De vijfde stap biedt de mogelijkheid van terugkoppeling naar de strategische planning (zie figuur 7).  

Vanuit de conclusies die tijdens de zesde stap worden gegenereerd, wordt een terugkoppeling naar de 

taktische en operationele planning mogelijk.  Hierna wordt aangegeven volgens welke methodiek deze 

stap kan verlopen. 

6.a ex ante-onderzoek van veldprocessen 

De rationaliteit achter een beleid gaat er van uit dat met behulp van bepaalde beleidsinstrumenten 

bepaalde maatschappelijke fenomenen, trends of gebeurtenissen kunnen worden bijgestuurd of 

minstens beïnvloed. Vanuit deze invalshoek werden ook het veldmodel, de instrumentenmix en het 

beleidseffectenmodel opgesteld.  De mate waarin een beleid succesvol is in het realiseren van zijn 

doelstellingen, hangt af van de mate waarin de ingezette beleidsinstrumenten hun beïnvloedende rol 

(stimulerend dan wel afremmend) kunnen waarmaken.  Elk veldproces komt tot stand in bepaalde 

specifieke omstandigheden die meteen ook het verloop van dat proces bepalen.  Deze determinerende 

omstandigheden, die inherent zijn aan het proces zelf,  worden ‘kernomstandigheden’ genoemd. 

Voorbeeld 

a.1) analyse van veldprocessen 

In het veldmodel (model E) bevindt zich een besluitvormingsproces waarbij de ouders de keuze 
moeten maken of zij al dan niet gebruik zullen maken van het verzorgingsaanbod van Kind & 
Gezin.  De ouders in kwestie kunnen behoren tot de groep van kansarmen, terwijl het kind 
gehandicapt is.  In dat geval zouden de betrokkenen gebruik moeten kunnen maken van het 
specifiek verzorgingspakket dat Kind en Gezin hen ter beschikking stelt. Het proces heeft dus 
als ‘wenselijke output’ dat, in het belang van het jonge kind, de behoeftigen zouden kiezen voor 
het gedragsalternatief ‘gebruik zorgaanbod Kind & Gezin’.  Vermits het veldmodel echter 
beschrijvend van aard moet zijn, dienen de andere outputs van dit keuzeproces (dus andere 
gedragsalternatieven) eveneens in kaart te worden gebracht. Voor het vervolg van dit voorbeeld 
vereenvoudigen we dit besluitvormingsproces tot het volgende keuzeprobleem : 

problematische
geboorte

kansarme ouders

besluit gebruik
postnatale
zorg

geen gebruik
en

verwaarlozing
kind

kiest voor
gebruik aanbod

K&G
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Wat zijn nu de omstandigheden die bepalen hoe de besluitvorming en het gedrag van die ouders 
verloopt ? In de eerste plaats zullen zij slechts een poging doen om gebruik te maken van het 
aanbod van Kind & Gezin als als zij er van op de hoogte zijn dat de instelling bestaat en een 
voor hen nuttige dienstverlening aanbiedt.  We zouden deze eerste kernomstandigheid algemeen 
kunnen omschrijven als ‘subjectieve beschikbaarheid van het alternatief’.  We spreken hier van 
‘subjectieve’ beschikbaarheid omdat het gaat om de beschikbaarheid in ogen van de 
desbetreffende ouders.  De waarde die deze kernomstandigheid kan aannemen is dan ‘ja’ of 
‘neen’. 

Indien de ouders op de hoogte zijn van de specifieke dienstverlening door K&G, dan kunnen er 
nog een aantal andere omstandigheden en motieven een rol spelen die bepalen of de betrokkene 
de instelling zal raadplegen.  In dit stadium van de oefening wordt dus de vraag gesteld welke 
de factoren zijn die het menselijk gedrag in de gegeven situatie bepalen.  Een éénduidig 
antwoord op deze vraag is niet beschikbaar, doch inspiratie is alleszins voorhanden in de 
psychologie en sociologie.  Een diepgaande studie hiervan valt buiten het bestek van dit rapport.  
In dit voorbeeld worden daarom de gedragsmotieven en kernomstandigheden overgenomen die 
Bressers en Klok ontwikkelden om te komen tot een verklaring van het milieugedrag van 
consumenten en producenten.6  Dit betekent dat er in dit voorbeeld wordt van uitgegaan dat de 
besluitvormingsprocessen van een burger m.b.t. het invullen van zijn behoeften door dezelfde 
kernomstandigheden worden gestuurd als deze die bij het milieugedrag opduiken.  Het spreekt 
vanzelf dat voor de eigenlijke analyse en evaluatie van beleid in de welzijnssector dit 
uitgangspunt (dus deze set van kernomstandigheden) niet zonder kritisch onderzoek kan worden 
overgenomen.  Het is immers (op het eerste zicht) niet uitgesloten dat de besluitvormingen van 
mensen en organisaties t.a.v. de milieuproblematiek op heel andere gronden verlopen dan t.a..v. 
de preventieve kinderzorg. 

Er wordt van uitgegaan dat het gedrag van het individu wordt beïnvloed door individuele 

gedragsmotieven (persoonlijke voorkeuren), sociale gedragsmotieven (gevolgen voor en 

reacties van de omgeving) en rechtsnormatieve gedragsmotieven (rechtmatigheid).  De twee 

eerste motiveringen kunnen een oneindig aantal waarden aannemen, maar kunnen voor de 

eenvoud ingedeeld worden in de categorieën ‘pro’, ‘neutraal’ en ‘contra’.  Het derde motief 

heeft als waarde ‘rechtmatig’ of ‘onrechtmatig’. 

Bovendien zal de invloed van elk van de drie motieven zwaarder of minder zwaar doorwegen 

op het gedrag naarmate een actor persoonlijk meer of minder belang hecht aan de motieven en 

naarmate hij zeker is van zijn zaak.  Zo zal een burger die weinig belang hecht aan 

verkeersregels en die er bovendien niet zeker van is of hij nu juist 70 of 90 als 

snelheidsbeperking zag staan, naar alle waarschijnlijkheid harder dan 70 (of zelfs harder dan 90) 

 
6 BRESSERS J. TH. & KLOK P-J (1987), Een voorlopige instrumententheorie van het milieubeleid en KLOK 

P-J (1991), Een instrumententheorie voor milieubeleid. 
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km/h rijden.  Hieruit kunnen dan zes nieuwe kernomstandigheden worden afgeleid.  Samen met 

de eerste geeft dit het volgende schema als resultaat : 

 

 KERNOMSTANDIGHEID  WAARDE  

 subjectieve beschikbaarheid van het gedragsalternatief aanwezig  niet aanwezig

 individuele kosten/batenverhouding voor neutraal tegen 

 onzekerheid t.a.v. de individuele kosten/baten-
verhouding 

groot  klein 

 gewicht, toegekend door de actor aan persoonlijke 
gedragsmotieven 

groot  klein 

 sociale kosten/baten-verhouding voor neutraal tegen 

 onzekerheid t.a.v. de sociale kosten/baten verhouding groot  klein 

 gewicht, toegekend door de actor aan sociale 
gedragsmotieven 

groot  klein 

 juridische kwalificatie van het alternatief rechtmatig  onrechtmatig 

 onzekerheid t.a.v. de juridische kwalificatie groot  klein 

 gewicht, dat de actor toekent aan rechtsnormatieve 
gedragsmotieven 

groot  klein 

TABEL 1: KERNOMSTANDIGHEDEN VAN VELDPROCESSEN 

- De kernomstandigheid ‘subjectieve aanwezigheid van het alternatief’ moet voor alle kansarme 
ouders de waarde ‘aanwezig’ hebben.  Wil Kind & Gezin dat alle kansarme ouders in staat zijn 
gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening, dan moet zij er in de eerste plaats voor 
zorgen dat deze mensen op de hoogte zijn van het bestaan en de functie van die dienstverlening. 

- De kernomstandigheid ‘individuele kosten/baten verhouding’ drukt de persoonlijke voorkeur uit 
van de actor.  Zij is de resultante van de verwachting en waardering door de actor van de 
eigenschappen en consequenties van het alternatief voor zichzelf (en zijn/haar kind). 

- De kernomstandigheid ‘onzekerheid t.a.v. de individuele K/B verhouding’ drukt uit in hoeverre 
de actor er zeker van is dat, eens een alternatief gekozen, de consequenties voor zichzelf ook 
werkelijk zullen optreden. 

- De kernomstandigheid ‘gewicht dat de actor toekent aan persoonlijke gedragsmotieven’ drukt 
uit in hoeverre de actor geneigd is zich door persoonlijke gedragsmotieven te laten leiden. 
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- De kernomstandigheid ‘sociale kosten/baten verhouding’ resulteert uit de inschatting en 
waardering door de actor van de consequenties van zijn gedrag voor anderen en van de relatie 
tussen het type gedrag en de normen en waarden binnen zijn omgeving. 

- De kernomstandigheid ‘onzekerheid t.a.v. de sociale K/B verhouding’ drukt uit in hoeverre de 
actor zeker is van de consequenties van een alternatief voor anderen en van de reactie van de 
omgeving op dit type gedrag. 

- De kernomstandigheid ‘gewicht dat de actor toekent aan sociale gedragsmotieven’ drukt uit in 
hoeverre de actor geneigd is zich door sociale gedragsmotieven te laten leiden. 

- De kernomstandigheid ‘rechtmatigheid’ drukt uit of het alternatief al dan niet rechtmatig is.  Er 
wordt van uitgegaan dat het door de overheid gewenste alternatief het rechtmatige is en dat de 
actor dit weet. 

- De kernomstandigheid ‘onzekerheid t.a.v. de juridische kwalificatie van het alternatief’ drukt uit 
in hoeverre de actor er zeker van is of hij al dan niet rechtmatig handelt. 

- De kernomstandigheid ‘gewicht dat de actor toekent aan rechtsnormatieve gedragsmotieven’ 
drukt uit in hoeverre de actor geneigd is rekening te houden met rechtsregels. 
 
De ‘alternatieven’ waarvan sprake is in de kernomstandigheden komen overeen met de 
verschillende mogelijke outputs van het besluitvormingsproces. In dit eenvoudig voorbeeld 
houden we de keuzemogelijkheid beperkt tot een ‘gewenst’ alternatief (keuze voor 
verzorgingsaanbod van Kind & Gezin) en een ‘ongewenst’ alternatief (verwaarlozing van het 
kind).  Afhankelijk van de waarden die de kernomstandigheden aannemen, zal de 
besluitvorming van de ouders aangaande de invulling van hun behoefte tot een ander 
gedragsalternatief leiden.  Het is mogelijk om hypothesen te formuleren over de relatie die 
bestaat tussen de waarden van de kernomstandigheden en het gedrag dat een actor, die zich in 
die specifieke omstandigheden bevindt, zal ontplooien.  Indien we het uitgangspunt handhaven 
dat de besluitvorming van de ouders voor dit concrete voorbeeld verloopt volgens het type van 
motieven dat in tabel 1 werd opgesomd, dan gelden de hypothesen die in tabel 2 werden 
opgenomen.  In het andere geval zullen deze hypothesen enigszins moeten worden aangepast. 
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a) Hypothesen over de invloed van de individuele gedragsmotieven op de kans dat het door de 
overheid gewenste alternatief wordt gekozen : 

Individuele kosten/baten 

verhouding in het 

voordeel van het 

alternatief dat de overheid 

ziet als : 

Onzekerheid van de 

burger t.a.v. de 

individuele kosten/baten 

verhouding 

Gewicht dat de actor 

toekent aan individuele 

gedragsmotieven 

Invloed van de individuele 

gedragsmotieven op de 

kans dat het door de 

overheid gewenste 

alternatief wordt gekozen 

ongewenst klein groot sterk negatief 

  klein negatief 

 groot groot negatief 

  klein neutraal 

geen van beide   neutraal 

gewenst klein groot sterk positief 

  klein positief 

 groot groot positief 

  klein neutraal 

    

 

b) Hypothesen over de invloed van de sociale gedragsmotieven op de kans dat het door de overheid 
gewenste alternatief wordt gekozen : 

Sociale kosten/baten 

verhouding in het 

voordeel van het 

alternatief dat de overheid 

ziet als : 

Onzekerheid van de 

burger t.a.v. de sociale 

kosten/baten verhouding 

Gewicht dat de actor 

toekent aan sociale 

gedragsmotieven 

Invloed van de sociale 

gedragsmotieven op de 

kans dat het door de 

overheid gewenste 

alternatief wordt gekozen 

ongewenst klein groot negatief 

  klein neutraal 

 groot  neutraal 

geen van beide   neutraal 

gewenst klein groot positief 

  klein neutraal 

 groot  neutraal 
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c) Hypothesen over de invloed van de rechtsnormatieve gedragsmotieven op de kans dat het door 
de overheid gewenste alternatief wordt gekozen : 

Het alternatief dat de 

overheid ziet als 

ongewenst is volgens de 

burger : 

Onzekerheid van de 

burger t.a.v. de 

rechtmatigheid van het 

ongewenste alternatief : 

Gewicht dat de burger 

toekent aan 

rechtsnormatieve 

gedragsmotieven 

Invloed van de rechts-

normatieve gedrags-

motieven op de kans dat 

het door de overheid 

gewenste alternatief wordt 

gekozen 

rechtmatig   neutraal 

onrechtmatig klein groot positief 

  klein neutraal 

 groot  neutraal 
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d) Hypothesen over de gedragskeuze van de burger : 

Subjectieve 

beschikbaarheid 

van de 

alternatieven 

Invloed van 

individuele 

gedragsmotieven op 

de kans dat het 

gewenste alternatief 

wordt gekozen 

Invloed van sociale 

gedragsmotieven 

op de kans dat het 

gewenste alternatief 

wordt gekozen 

Invloed van 

rechtsnormatieve 

gedragsmotieven op de 

kans dat het gewenste 

alternatief wordt 

gekozen 

Kans dat het 

door de 

overheid 

gewenste 

alternatief 

wordt gekozen 

uitsluitend 

ongewenst 

   zeer klein 1 

uitsluitend 

gewenst 

   zeer groot 2 

beide sterk negatief negatief/neutraal  zeer klein 3 

  positief neutraal zeer klein 4 

   positief klein 5 

 negatief negatief  zeer klein 6 

  neutraal neutraal zeer klein 7 

   positief klein 8 

  positief neutraal klein 9 

   positief gemiddeld 10 

 neutraal negatief neutraal zeer klein 11 

   positief klein 12 

  neutraal neutraal klein 13 

   positief groot 14 

  positief neutraal groot 15 

   positief zeer groot 16 

 positief negatief neutraal klein 17 

   positief gemiddeld 18 

  neutraal neutraal gemiddeld 19 

   positief groot 20 

  positief neutraal groot 21 

   positief zeer groot 22 

 sterk positief negatief neutraal groot 23 

   positief zeer groot 24 

  neutraal/positief  zeer groot 25 

TABEL 2: HYPOTHESEN TER VERKLARING VAN HET GEDRAG VAN KANSARME OUDERS 
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De schema’s a, b en c bundelen de invloed van 9 kernomstandigheden samen tot 3 motiveringen 
waarvan, zoals eerder besproken, wordt aangenomen dat zij een plausible verklaringsgrond 
vormen voor het gedrag van actoren. Vervolgens wordt aan deze 9 ‘geclusterde’ kern-
omstandigheden een tiende toegevoegd.  Beslissingstabel d) geeft schematisch weer wat voor 
alle mogelijke combinaties van de 10 kernomstandigheden het meest waarschijnlijke gedrag zal 
zijn van de actor. 

Zo lijkt het evident dat indien de kernomstandigheid ‘subjectieve beschikbaarheid’ voor een 

bepaalde groep ouders (bv. de kansarmen) de waarde ‘niet aanwezig’ heeft, deze ouders niet uit 

eigen beweging van dit zorgaanbod gebruik zullen maken. Indien de kernomstandigheid 

‘individuele kosten/baten verhouding’ de waarde ‘tegen’ heeft, bijvoorbeeld omdat de ouders de 

taal onvoldoende begrijpten spreken of schrijven om vlot met de administratie overweg te 

kunnen, zodanig dat zij erg opzien tegen een bezoek van  de betreffende dienst, dan zal  de kans 

dat die ouders zich tot Kind & Gezin wenden eveneens kleiner worden.  Wanneer de overheid 

zich tot doel stelt dat alle kansarme ouders zich m.b.t. behoeften inzake preventieve kinderzorg 

tot Kind & Gezin moeten kunnen wenden, dan zou zij er idealiter voor moeten kunnen zorgen 

dat alle ouders  zich bevinden in de situaties 2, 16, 22, 24 of 25 van tabel 3, schema d.  Immers, 

in deze gevallen is de kans dat de ouders kiezen voor het gewenste alternatief, zeer groot.  Dit 

zou dan vereisen dat het voorkomen van alle andere situaties (andere combinaties van 

kernomstandigheden) onmogelijk wordt gemaakt.  Zo kan situatie 1 worden voorkomen door er 

voor te zorgen dat iedere kansarme ouder op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van Kind 

& Gezin en van de dienstverlening die er wordt aangeboden.  Het onmogelijk maken van 

situaties 3 - 10 betekent dat bij bepaalde burgers een zekere ‘drempelvrees’ moet worden 

overwonnen, zodanig dat zij niet langer afkerig zouden zijn van bezoeken van Kind & Gezin. 

a.2) taktische analyse & instrumentenkeuze 

Bovenstaande conclusies kunnen nuttig zijn voor een evaluatie van de instrumentenmix die ten 
aanzien van bepaalde doelgroepen wordt ingezet. Beleid heeft immers te maken met het 
stimuleren van wenselijke gedragsalternatieven en het ontmoedigen of voorkomen van niet 
wenselijke gedragsalternatieven. In dit voorbeeld houdt dit in dat de verwaarlozing van het kind 
moet worden voorkomen, en dat de ondersteuning door Kind & Gezin, daar waar de behoefte 
reëel aanwezig is, moet worden gestimuleerd.  De kernomstandigheden die hiervoor moeten 
worden beïnvloed, staan beschreven in de tabellen 1 en 2.  Hieronder wordt voor een aantal 
kernomstandigheden een algemene omschrijving gegeven van de beleidsinstrumenten die deze 
gedragsbeïnvloedende werking kunnen uitoefenen.  De omschrijving heeft enkel een 
illustratieve functie en kan voor concrete beleidsvraagstukken verder worden aangevuld. 

- De kernomstandigheid ‘subjectieve aanwezigheid van het alternatief’ moet voor alle kansarme 
ouders met jonge kinderen (0-3jaar) de waarde ‘aanwezig’ hebben.  Wil Kind & Gezin dat elke 
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kansarme ouder in staat is gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening, dan moet zij er 
in de eerste plaats voor zorgen dat de doelgroep op de hoogte is van het feit dat er een dienst 
bestaat die instaat voor specifieke ondersteuning van de zorg voor jonge kind. 
Informatieverstrekking is als beleidsinstrument hiervoor aangewezen.  Naarmate het veldmodel 
gedetailleerder is in het onderscheiden van de actoren in het beleidsveld, kan het 
beleidsinstrument beter aan de doelgroep worden aangepast .  Een effect-indicator van het 
instrument ‘informatieverstrekking’ zou hier kunnen zijn: kennis bij de doelgroep omtrent het 
zorgaanbod van Kind & Gezin’. 

- De kernomstandigheid ‘individuele kosten/baten verhouding’ t.a.v. het gewenste alternatief zou 
voor elke inwoner groter moeten zijn dan die t.a.v. het ongewenste initiatief.  Dit kan door het 
ongewenste alternatief in de ogen van de burger zeer onaantrekkelijk te maken (bijvoorbeeld 
door het opleggen van strafmaatregelen voor misdrijven).  Hier blijkt al dadelijk de 
afhankelijkheid van Kind & Gezin ten aanzien van andere overheidsinstanties. De individuele 
K/B verhouding kan ook in het voordeel van het gewenste alternatief worden omgebogen door 
de dienstverlening van de instelling ‘klantvriendelijker’ te maken.  Voor specifieke actoren (bv. 
migranten) kan een beleid worden gevoerd om culturele of taalproblemen op te lossen.  In 
andere beleidsvelden (bv. de milieusector) kan gedacht worden aan financiële prikkels om de 
waarde van deze kernomstandigheid te beïnvloeden (bv. subsidies aan bedrijven die 
milieuvriendelijk produceren). 

- De kernomstandigheid ‘sociale kosten/baten verhouding’ zou eveneens in het voordeel van het 
door de overheid gewenste alternatief moeten zijn.  Ook hier zal het beleid specifieke aandacht 
moeten hebben voor culturele minderheden.  Individuele begeleiding, educatie, contactavonden, 
buurtwerking, behoren tot de mogelijkheden.  Op langere termijn is onderwijs een aangewezen 
instrument. 

- De kernomstandigheid ‘juridische kwalificatie van het ongewenste alternatief’ dient alleszins 
onrechtmatig te zijn en deze van het gewenste alternatief rechtmatig.  Er dient dus een sluitende 
wetgeving te zijn.  Opnieuw blijkt hier de afhankelijkheid van het beleid van de federale en 
supranationale overheden. 

- De kernomstandigheden ‘onzekerheid t.a.v. de individuele/sociale K/B verhouding of t.a.v. de 
juridische kwalifictie van de alternatieven’ kunnen in het algemeen worden beïnvloed door het 
opstellen van duidelijke procedures en wetteksten en door het verspreiden van duidelijke 
informatie. 

- De kernomstandigheden ‘gewicht dat de actor toekent aan persoonlijke / sociale / rechts-
normatieve gedragsmotieven’ zijn specifiek verbonden met de persoonlijkheid van de 
individuele actoren en zeer moeilijk te beïnvloeden door het beleid.  Instrumenten die hierbij 
nuttig kunnen zijn, hebben meestal het karakter van intensieve begeleiding en educatie en zijn, 
afhankelijk van de doelgroepen, meestal meer of minder succesvol.  Waar dergelijke 
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gedragsbeïnvloedende instrumenten t.a.v. de ouders falen kunnen meer verregaande 
maatregelen aangewezen zijn, waardoor het kind aan zijn bedreigende omgeving wordt 
onttrokken. 

Het effect, voor dit voorbeeld, van de geleverde beleidsprestaties zou er in kunnen bestaan dat 
elke kansarme ouder die niet zelfstandig kan voorzien in een goede verzorging van het kind, 
hiervoor de weg vindt naar Kind & Gezin.  Dit effect kan dan worden ingevuld in het 
beleidseffectenmodel. 

Uit bovenstaand voorbeeld moge blijken hoe een overheid de uitkomsten van 

besluitvormingsprocessen van bepaalde doelgroepen in de samenleving kan trachten bij te sturen door 

in te spelen op de kernomstandigheden van die veldprocessen. Nadat is onderzocht welke 

kernomstandigheden moeten worden beïnvloed, kan worden nagegaan welke beleidsinstrumenten 

(informatieverspreiding, educatie, begeleiding, wetgeving, financiële prikkels, ...) hiervoor kunnen 

worden ingezet.  Daarmee stappen we dan van de analyse van het beleidsveld over naar het ontwerpen 

en voorafgaand (‘ex ante’) evalueren van beleid.  Indien een overheid een  evaluatie wil doorvoeren 

van de effectiviteit van het beleid, dan kan de keuze van de beleidsinstrumenten (ex ante) of de 

evaluatie van hun werking (ex post) gebeuren in functie van de kernomstandigheden waarop moet 

worden ingespeeld. 

Tot slot van deze paragraaf wordt er nog op gewezen dat naast de kernomstandigheden, waarover met 
een voorbeeld werd uitgeweid, ook externe factoren van belang kunnen zijn voor een juist beeld van 
het beleidsveld.  Een bijzondere externe factor vormen de acties (het beleid) van andere overheden die 
op een of andere manier doorwerken in het eigen beleidsveld.  Daarbij kan gedacht worden aan het 
beleid van de federale overheid.  Op deze problematiek werd reeds ingegaan bij de bespreking van de 
derde stap. 

6.b ex ante-onderzoek van operationele processen 

In de bespreking hierboven is de aandacht voornamelijk uitgegaan naar de analyse van veldprocessen 
en het nut hiervan bij het kiezen van het type instrumenten.  De eigenlijke inzet van de 
beleidsinstrumenten, wat overeenkomt met het proces van beleidsuitvoering (‘operationeel proces’), 
kwam hierbij nog niet aan bod.  Nochtans is deze fase in het globale beleidsproces doorslaggevend 
voor het al dan niet realiseren van vooropgestelde effecten.  Immers, zelfs indien een 
beleidsinstrument perfect ontworpen is en volledig aangepast aan de concrete (kern)omstandigheden, 
dan nog blijft het een instrument ‘op papier’ dat nog moet toegepast worden.  Het is precies in de 
operationele processen, waar met een bepaalde hoeveelheid middelen activiteiten worden verricht die 
leiden tot het realiseren van prestaties, dat die toepassing van de beleidsinstrumenten plaatsgrijpt.  Op 
de analyse van deze operationele processen wordt hierna dieper ingegaan. 
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Zoals het verloop van veldprocessen gedeterminieerd wordt door een set van kernomstandigheden, zo 

worden ook operationele processen door kernomstandigheden gestuurd.  Tabel 3 geeft een overzicht 

van deze kernomstandigheden. 

 

KERNOMSTANDIGHEID  WAARDE  

- bijdrage van de toepassing van het instrument aan het 
bereiken van de doeleinden van de beleidsuitvoerders (1) 

positief geen negatief 

- bijdrage van de toepassing van het instrument aan het 
bereiken van de doeleinden van de leden van de doelgroep 
(2) 

positief geen negatief 

- informatie van de uitvoerders, nodig voor de toepassing van 
het instrument (3) 

voldoende  onvoldoend
e 

- informatie van de leden van de doelgroep, nodig voor de 
toepassing van het instrument (4) 

voldoende  onvoldoend
e 

- machtspositie van de uitvoerders (5) sterk  zwak 
- machtspositie van de leden van de doelgroep (6) sterk  zwak 
- noodzakelijkheid van een verzoek van de leden van de 

doelgroep voor toepassing van het instrument (7) 
ja  nee 

TABEL 3: KERNOMSTANDIGHEDEN VAN OPERATIONELE PROCESSEN 

Kernomstandigheden en de kans op toepassing van een beleidsinstrument 
Op basis van deze kernomstandigheden kunnen hypothetische uitspraken worden geformuleerd die 
voorspellen wat de kans is dat een beleidsinstrument daadwerkelijk wordt toegepast.    Deze 
uitspraken worden voorgesteld in tabel 4.  Daarbij gelden de volgende assumpties: 

 (1) naarmate de toepassing van het beleidsinstrument een meer positieve bijdrage levert aan de 

organisatiegebonden en/of persoonlijke doeleinden van de beleidsuitvoerders, zal de kans op 

toepassing van het instrument groter zijn; 

(2) naarmate de toepassing van het beleidsinstrument een meer positieve bijdrage levert aan de 
organisatiegebonden en/of persoonlijke doeleinden van de doelgroepen, zal de kans op 
toepassing van het instrument groter zijn; 

(3) indien de beleidsuitvoerder over onvoldoende kennis beschikt m.b.t. het toe te passen 
beleidsinstrument (gevallen waarin toepassing nodig is) en het beleidsveld (doelgroepen, 
beleidsorganisatie, ...) zal de kans op toepassing van het instrument kleiner zijn; de 
beleidsuitvoerder zal dan immers minder goed kunnen oordelen of in een bepaalde situatie een 
instrument al dan niet moet worden toegepast; 
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(4) naarmate de doelgroep over onvoldoende kennis beschikt m.b.t. het beleidsinstrument 
(gevallen waarin toepassing nodig is) en de eigen situatie, zal de kans op toepassing van het 
instrument kleiner zijn; hierbij kan gedacht worden aan het recht op een uitkering, het naleven 
van een verkeersreglement, ... 

(5) & (6) naarmate de beleidsuitvoerders of de doelgroepen over meer machtsmiddelen 
beschikken, zullen zij beter in staat zijn hun eigen belangen te verwezenlijken; dit kan een 
invloed hebben op de kans dat het instrument wordt toegepast; een machtspositie kan ontleend 
worden aan bevoegdheden die in het beleidsinstrument aanwezig zijn, aan overige 
bevoegdheden of aan informele machtsmiddelen; 

(7) indien het voor de toepassing van een instrument noodzakelijk is dat de leden van de 
doelgroep hierom een verzoek indienen, dan heeft dit gevolgen voor de kans op toepassing 
van het instrument; indien in dergelijk geval de doelgroep bijvoorbeeld niet beschikt over 
voldoende informatie m.b.t. het instrument dan zal de kans dat het instrument wordt toegepast 
in situaties waar het nodig is, quasi nihil zijn; 
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Bijdrage van toepassing van 
instrument aan het bereiken van 
de doeleinden van de 

Noodzakelijkheid van 
verzoek van doelgroep 
voor toepassing 

Informatie, nodig voor toepassing 
van het instrument, bij 

Machtspositie van type interactie kans op toepassing 
van het instrument 

uitvoerders         doelgroep uitvoerders doelgroep uitvoerders doelgroep
positief         positief voldoende samenwerking zeer groot

onvoldoende voldoende samenwerking zeer groot
 onvoldoende geen zeer klein

geen nee voldoende  medewerking zeer groot
onvoldoende geen zeer klein

ja voldoende medewerking groot
onvoldoende geen zeer klein

negatief nee voldoende sterk sterk tegenwerking gemiddeld
 zwak medewerking zeer groot

zwak sterk geen zeer klein
zwak tegenwerking gemiddeld

onvoldoende geen zeer klein
ja  geen zeer klein

geen         positief voldoende medewerking groot
onvoldoende geen zeer klein

geen/negatief  geen zeer klein
negatief        positief voldoende sterk sterk tegenwerking gemiddeld

 zwak geen zeer klein
zwak sterk medewerking groot

zwak tegenwerking gemiddeld
onvoldoende geen zeer klein

geen/negatief  geen zeer klein

        
        
       
          
        
          
         
       
          
       
          
         

          
         

        
        
       
          
         

TABEL 4: HYPOTHESEN INZAKE DE KANS OP TOEPASSING VAN HET BELEIDSINSTRUMENT 7 
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De achterliggende redenering bij de uitspraken in tabel 4 ligt hierin dat, in functie van de 

kernomstandigheden van een operationeel proces, een bepaald type interactie tot stand komt tussen 

beleidsuitvoerder en doelgroep.  Op basis van deze interactie (samenwerking, medewerking, 

tegenwerking, geen interactie) worden dan hypothesen geformuleerd omtrent de kans op toepassing 

van het instrument. 

Op basis van deze inschattingen kan nuttige informatie worden verzameld ten aanzien van de te 

verwachten efficientie van de operationele processen en de haalbaarheid van eventueel vooropgestelde 

prestatie-indicatoren. 

Kernomstandigheden en de mate waarin een instrument correct wordt toegepast 

Op analoge wijze kunnen voorspellingen worden geformuleerd over de mate waarin een 

beleidsinstrument correct wordt toegepast.  Daarbij gelden de volgende hypothesen: 

 (1) indien de correcte toepassing van het instrument negatief bijdraagt tot het bereiken van de 

doelstellingen van de beleidsuitvoerders, dan verkleint de kans op correcte toepassing.  Zo zou 

het kunnen dat de beleidsuitvoerders, die over een zeker operationele kennis beschikken m.b.t. 

het beleidsveld,  helemaal niet werden betrokken bij de opstelling van het beleidsplan en zich 

er dan ook niet in herkennen. In dit geval is de kans groot dat met het uitgevoerde beleid de 

vooropgestelde doelstellingen niets of slechts in beperkte mate worden bereikt. 

(2) indien de correcte toepassing van het instrument negatief bijdraagt tot het bereiken van de 
doelstellingen van de doelgroep, dan verkleint de kans op correcte toepassing; 

(3) indien de beleidsuitvoerders over onvoldoende informatie beschikken m.b.t. het 
beleidsinstrument (toepassingswijze) en het beleidsveld (situatie van de leden van de 
doelgroep), dan verkleint de kans op correcte toepassing; 

(4) indien de doelgroepen over onvoldoende informatie beschikken m.b.t. het beleidsinstrument 
(toepassingswijze) en de eigen situatie, dan verkleint de kans op correcte toepassing; 

(5) & (6) naarmate de beleidsuitvoerders of de doelgroepen over meer machtsmiddelen 
beschikken, zullen zij beter in staat zijn hun eigen belangen te verwezenlijken; dit kan een 
invloed hebben op de correctheid waarmee het instrument wordt toegepast; een machtspositie 
kan ontleend worden aan bevoegdheden die in het beleidsinstrument aanwezig zijn, aan 
overige bevoegdheden of aan informele machtsmiddelen; 

(7) deze kernomstandigheid speelt geen rol van betekenis voor de mate waarin het instrument 
correct wordt toegepast; eens de toepasbaarheid vaststaat is het meestal immers de 
uitvoeringsorganisatie die beslist over de toepassingsmodaliteiten en niet de doelgroep. 

Ook hier ontstaat het verband tussen de kernomstandigheden en de mate van correcte toepassing van 
het beleidsinstrument door het type interactie dat door de kernomstandigheden wordt veroorzaakt.  Er 
kan sprake zijn van constructieve samenwerking, onderhandeling, obstructieve samenwerking of 
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conflict.  In een aantal gevallen zal het type interactie onzeker zijn.  Een en ander wordt voorgesteld in 
tabel 5. 

Op basis van de hypothesen in tabel 5 kan nuttige informatie worden verzameld ten aanzien van de 

mate waarin de operationele processen zullen beantwoorden aan vooropgestelde normen inzake 

zuinigheid, efficiëntie en kwaliteit. 
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Bijdrage van correcte toepassing van 
het instrument aan het bereiken van 
de doeleinden van de 

Informatie, nodig voor de correcte 
toepassing van het instrument, bij 

Machtspositie van Type interactie Mate van correcte 
toepassing van het 
instrument 

uitvoerders doelgroep      uitvoerders doelgroep uitvoerders doelgroep  
positief      positief voldoende constructieve samenwerking zeer groot 

onvoldoende voldoende constructieve samenwerking zeer groot 
 onvoldoende onzeker onzeker

geen voldoende  constructieve medewerking zeer groot 
onvoldoende voldoende constructieve medewerking zeer groot 
 onvoldoende onzeker onzeker

negatief voldoende  sterk sterk onderhandeling resp. conflict groot resp. zeer groot 
 zwak constructieve medewerking zeer groot  

zwak sterk onderhandeling gemiddeld
zwak onderhandeling groot

onvoldoende voldoende sterk sterk onderhandeling klein
  zwak onderhandeling gemiddeld

zwak sterk onderhandeling zeer klein
zwak onderhandeling klein

onvoldoende onzeker onzeker
geen     positief voldoende  constructieve medewerking zeer groot 

onvoldoende voldoende constructieve medewerking zeer groot 
 onvoldoende onzeker onzeker

geen  onzeker onzeker
negatief constructieve medewerking zeer klein 

negatief    positief voldoende sterk sterk onderhandeling resp. conflict groot resp. zeer groot 
 zwak onderhandeling gemiddeld 

zwak sterk constructieve medewerking zeer groot 
zwak onderhandeling resp. conflict groot resp. zeer groot 

onvoldoende obstructieve medewerking zeer klein 
geen  obstructieve medewerking zeer klein
negatief obstructieve medewerking zeer klein 

    
      
    
    
      
   
     
       
        
      
      
         
        
        

    
      
       
      

     
      
      
      
       
      

TABEL 5 : HYPOTHESEN M.B.T. HET ASPECT ‘MATE VAN CORRECTE TOEPASSING VAN HET BELEIDSINSTRUMENT’8 
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stap 7 - het opstellen van een prestatiebegroting 

De conclusies van de analyses, gemaakt in stap zes, kunnen een nuttige feedback vormen naar de 

taktische en operationele planning, zoals reeds werd gesuggereerd in figuur 7.  In die zin vormen deze 

analyses dan ook een nuttige voorbereidende stap bij het opstellen van een prestatiebegroting. 

Binnen de proeftuin Kind & Gezin werd in de loop van 1995 een prestatiebegroting opgesteld voor de 

beleidsvelden ‘dagopvang’ en ‘preventieve kinderzorg’.  De vormgeving daarvan was geïnspireerd op 

een formattering door het VCOB werd ontwikkeld, maar kon wegens tijdsgebrek en technische 

beperkingen niet volledig worden uitgevoerd zoals het in de bedoeling lag van de onderzoekers.  

Daarom wordt in bijlage II de prestatiebegroting opgenomen volgens een lay-out waarvan verwacht 

mag worden dat zij de toegankelijkheid van het document bevordert en de hanteerbaaheid ervan 

faciliteert. 

stap 8 - het ontwikkelen van beleids- en beheersindicatoren 

De prestatiebegroting van Kind & Gezin die in stap 7 werd uitgewerkt, is nog voor verdere uitdieping 

vatbaar.  Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van prestatie- en effect-indicatoren.  

Dit houdt in dat zowel datgene wat de instelling wil bereiken (effecten, als verbijzondering van de 

beleids- en operationele doelstellingen) als wat de instelling daarvoor moet doen (prestaties, als 

verbijzondering van instrumenten) in kwantitatieve en kwalitatieve eenheden moet worden 

geformuleerd.  Deze oefening impliceert ook het operationaliseren van de concepten zuinigheid, 

efficiëntie, effectiviteit, kosteneffectiviteit en kwaliteit.  De ontwikkeling van een hanteerbare set van 

kengetallen zal bij de verderzetting van de proeftuin een belangrijk aandachtspunt moeten worden. 

stap 9 - het opstellen van prestatiecontracten 

Het opstellen van prestatiecontracten, en vooral de exploitatie ervan, vereist een fundamentele 

aanpassing in beleid en beheer, en dit zowel op structureel als op cultureel vlak.  Het succesvol 

voltooien van de negende stap houdt dus veel meer in dan de ontwikkeling van ‘zomaar’ een nieuw 

beleids- of beheersinstrument.  Contractmanagement houdt een hertekening in van verticale en 

horizontale relaties tussen organisaties en binnen organisaties.  De verdeling, of herverdeling van 

enerzijds verantwoordelijkheid of bevoegdheid en van anderzijds verantwoording of 

aanspreekbaarheid vereist dus niet enkel een instrumentele ondersteuning (contracten, 

opvolgingsmechanismen en boordtabellen, evaluatie) maar stelt ook en vooral eisen op het vlak van 

organisatiestructuur, organisatiecultuur en personeelsbeleid. 

In de eerste plaats moet dus worden nagegaan tussen wie er sprake is van een beheerscontract (bv. 

tussen verantwoordelijke minister en administraties ? tussen centrale administratie en decentrale 

afdelingen ? tussen subsidieverstrekker en gesubsidieerden ?). 
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Pas wanneer de identiteit van de contracterende partijen is vastgelegd, kan de vraag naar het 

wenselijke consolidatieniveau en naar de concrete inhoud van een contract worden beantwoord.  

Daarbij zullen de onderwerpen, voorgesteld in figuur 9, elementen van inhoud kunnen vormen. 

 

*  wat te bereiken ? 
‘Wat te bereiken ?’ verwijst naar de effecten.  Dit zijn situatieveranderingen bij bepaalde doelgroepen 
(bv. werklozen, kansarmen, jongeren, ...), of t.a.v. bepaalde fenomenen (vervuiling, verkeersongevallen, 
investeringen,... 
Om deze effecten in hun juiste context te plaatsen, kan de volgende situering nuttig zijn: 

- missie van de instelling, met opsomming van de actieterreinen of beleidsvelden waarop zij 
gedurende de contractperiode actief zal zijn; 

- beleidsdoelstellingen voor elk beleidsveld, met aanduiding van een meerjarige tijdshorizon 
- concrete doelgroepen en operationele doelstellingen voor de contractperiode, met 

aanduiding van timing, meetbaarheid en evalueerbaarheid van de effecten; 

* wat te doen ? 
‘Wat te doen ?’ verwijst naar de eigen prestaties.  Dit zijn produkten of diensten die worden verstrekt 
om de hierboven aangegeven effecten te realiseren.  Het betreft met andere woorden de directe 
resultaten van de activiteiten die door de instelling zelf worden verricht. 
Daarbij kan de volgende detaillering nuttig zijn: 

- externe produkten & diensten (i.e. prestaties t.a.v. doelgroepen): kwantiteits- en 
kwaliteitsnormen; doorlooptijden 

- interne produkten & diensten (i.e. het totstandbrengen van eigen middelen; beheer v/d 
instelling): kwantiteits- en kwaliteitsnormen, doorlooptijden 

* middelen 
- personeelsformatie 
- budget 
- materieel 

* randvoorwaarden voor de beleidsuitvoering 
De mogelijkheid bestaat dat de instelling die een contract afsluit voor haar beleidsuitvoering 
afhankelijk is van andere instanties, bijvoorbeeld doordat zij ermee moet samenwerken, doordat zij 
adequate informatie moet krijgen, enz...  In de mate dat deze of andere externe factoren contractueel 
overeengekomen verbintenissen zouden kunnen doorkruisen (middelenverbruik, kwantiteit & kwaliteit 
van prestaties, effecten), moeten hierrond randvoorwaarden worden gestipuleerd.  Bijvoorbeeld: 

 - samenwerking met andere instanties 
 - informatiestromen 

 

FIGUUR 9: PRESTATIECONTRACT - ELEMENTEN VAN INHOUD 
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Bijlage 1 : Checklist voor de ex ante evaluatie 
 
1. BELEIDSMODULE   JA  NEE 

1.1 PROBLEEMANALYSE EN BEHOEFTENONDERZOEK 

1.1.1 Werd er een grondige analyse gemaakt van het probleem dat aan de basis 
ligt van de maatregel ? 

 O O 

1.1.2 Werden de reële behoeften van de betrokkenen onderzocht ?  O O 

1.2 OMGEVINGSANALYSE EN STERKTE/ZWAKTE-ANALYSE 

1.2.1 Werd er een veldmodel opgesteld om een analyse te maken van de kansen 
en bedreigingen binnen het veld waarin het beleid zich afspeelt ? 

 O O 

1.2.2 Werd er gelet op sterktes en de zwaktes van de instanties die bij het 
beleid en bij de uitvoering ervan betrokken zijn ? 

 O O 

1.2.3 Indien het antwoord op bovenstaande vragen positief is, werd er dan 
rekening mee gehouden bij het selecteren van alternatieve oplossingen ? 

 O O 

1.3 BELEIDSDOELSTELLINGEN 

1.3.1 Worden er duidelijke beleidsdoelstellingen vooropgesteld ?  O O 
1.3.2 Wordt er aangegeven voor wie deze beleidsdoelstellingen gelden ?  O O 
1.3.3 Zijn deze beleidsdoelstellingen samenhangend ?  O O 
1.3.4 Bieden de beleidsdoelstellingen voldoende houvast om ze te 

concretiseren naar operationele, effectgerichte doelstellingen ? 
 O O 

1.3.5 Werd er i.v.m. het bereiken van de beleidsdoelstellingen een 
verantwoordelijkheidsstructuur uitgewerkt ? 

 O O 

1.4 SELECTIE VAN ALTERNATIEVEN 

1.4.1 Werden er bij de ontwikkeling van het beleid meerdere alternatieven in 
ogenschouw genomen ? 

 O O 

1.4.2 Werd er gebruik gemaakt van wetenschappelijke evaluatiemethoden ?  O O 
1.4.3 Gebeurde de uiteindelijke vormgeving van het beleid overeenkomstig de 

resultaten van deze evaluaties ? 
 O O 

1.5 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

1.5.1 Worden er duidelijke operationele doelstellingen vooropgesteld ?  O O 
1.5.2 Wordt er aangegeven voor wie deze operationele doelstellingen gelden ?  O O 
1.5.3 Zijn deze operationele doelstellingen samenhangend ?  O O 
1.5.4 Bieden de operationele doelstellingen voldoende houvast om ze periodiek 

te toetsen aan effecten ? 
 O O 

1.5.5 Werd er i.v.m. het bereiken van de operationele doelstellingen een 
verantwoordelijkheidsstructuur uitgewerkt ? 

 O O 

1.6 OPVOLGING EN EX POST-EVALUATIE VAN BELEID 

1.6.1 Worden er een timing en methoden vooropgesteld om het beleid te 
toetsen aan de operationele doelstellingen ? 

 O O 

1.6.2 Worden er een timing en methoden vooropgesteld  om het beleid te 
toetsen aan de beleidsdoelstellingen 

 O O 

1.6.3 Worden er een timing en methoden vooropgesteld om de evolutie van de 
reële behoeften op te volgen ? 

 O O 

1.6.4 Wordt er voorzien in een periodieke analyse van het beleidsveld om 
eventueel het veldmodel daaraan aan te passen ? 

 O O 
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2. BEHEERSMODULE   JA  NEE 

2.1 PRESTATIES - ACTIVITEITEN - MIDDELEN 

2.1.1 Worden er voor de beleidsuitvoerders meetbare prestaties vooropgesteld 
? 

 O O 

2.1.2 Worden er voor de beleidsuitvoerders meetbare activiteiten vooropgesteld 
die aansluiten bij de vooropgestelde prestaties ? 

 O O 

2.1.3 Werd er een middelenraming uitgewerkt op basis van de vooropgestelde 
prestaties en activiteiten ? 

 O O 

2.2 UITVOERINGSCAPACITEIT 

2.2.1 Beschikken de betrokken diensten over het vereiste (kwantitatief én 
kwalitatief) personeel 

 O O 

2.2.2 Beschikken de betrokken diensten over het nodige materieel en de nodige 
infrastructuur ? 

 O O 

2.2.3 Beschikken de betrokken diensten over de financiële middelen die nodig 
zijn om de activiteiten overeenkomstig de normen uit te voeren ? 

 O O 

2.3 INTEGRATIE 

2.3.1 Werd er nagegaan welke instanties er betrokken zijn bij het beleid (in een 
beleidsbepalende, beleidsuitvoerende of beleidsontvangende rol) 

 O O 

2.3.2 Zijn de doelstellingen en werking van de beleidsuitvoerders voldoende 
afgestemd op die van de beleidsbepalers ? 

 O O 

2.3.3 Zijn de beleidsuitvoerende instanties onderling qua werking en 
doelstellingen voldoende op elkaar afgestemd ? 

 O O 

2.3.4 Zijn de beleidsuitvoerende instanties en maatschappelijke betrokkenen 
voldoende op elkaar afgestemd ? 

 O O 

2.4 INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

2.4.1 zie vraag 2.3.1  O O 
2.4.2 Bestaat er een goede informatiedoorstroming tussen de beleidsbepalende 

en de beleidsuitvoerende instanties ? 
 O O 

2.4.3 Bestaat er een goede informatiedoorstroming tussen de 
beleidsuitvoerende instanties onderling ? 

 O O 

2.4.4 Bestaat er een goede informatiedoorstroming tussen overheid en 
maatschappij ? 

 O O 
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3. BEGROTINGSMODULE   JA  NEE 

3.1 ONTVANGSTENBEGROTING 

3.1.1 Beantwoordt de budgettaire weerslag aan de begrotingsnormen ?  O O 
3.1.2 Kan de vooropgestelde beleidsuitvoering aanleiding geven tot 

liquiditeitsproblemen ? 
 O O 

3.1.3 Zijn voor het realiseren van de ontvangsten prestatienormen voorop 
gesteld ? 

 O O 

3.2 UITGAVENBEGROTING 

3.2.1 Valt het beleidsvoorstel binnen de vooropgestelde beleidskredieten ?  O O 
3.2.2 Valt het beleidsvoorstel binnen de vooropgestelde betalingskredieten ?  O O 

3.3 BEGROTINGSRECHTELIJK ONDERZOEK 

3.3.1 Beantwoordt het voorstel aan de wetten op de Rijkscomptabiliteit  O O 
3.3.2 Beantwoordt het voorstel aan de richtlijnen inzake administratieve en 

begrotingscontrole 
 O O 

3.3.3 Beantwoordt het voorstel aan de verplichtingen aangaande de 
boekhouding en de begroting van de I.O.N. 

 O O 

4. JURIDISCHE MODULE 
4.1 BEVOEGDHEID 

4.1 Valt het voorstel volledig binnen de bevoegdheden die aan de Vlaamse 
Gemeenschap resp. het Vlaamse Gewest werden toegekend ? 

 O O 

4.2 SPECIFIEKE WETTEN EN PROCEDURES 

4.2.1 Werden bij de totstandkoming van het voorstel alle geldende wetten en 
voorschriften nageleefd ? 

 O O 

4.2.2 Is vooropgestelde beleidsuitvoering conform de geldende wetten en 
voorschriften ? 

 O O 

4.3 LEGISTIEK ONDERZOEK 

4.3 Gebeurde de legistieke vormgeving overeenkomstig de richtlijnen van de 
betreffende omzendbrieven ? 

 O O 
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Bijlage 2 : Prestatiebegroting Kind & Gezin 
 

De geherformatteerde prestatiebegroting van Kind & Gezin wordt apart ingebonden en als addendum 

aan dit rapport toegevoegd. 
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Glossarium 

activiteiten : handelingen die door een organisatie worden uitgevoerd om bepaalde prestaties 
te leveren; 

behoeften : noden die zich voordoen binnen een bepaald deel van de maatschappij, doordat 
de betrokkenen een verschil ervaren tussen een feitelijk situatie of ontwikkeling 
en een wenselijke situatie of ontwikkeling; 

beleidsdoelstellingen : door het beleid vooropgestelde algemene resultaten die men wil bereiken; 

beleidseffectenmodel : zie effecten- en prestatiemodel; 

beleidsindicator :  geeft een indicatie, bijvoorbeeld via grafische tijdreeksen, van vooropgestelde 
strategische doelstellingen van het beleid (ex ante) of van de mate waarin deze 
doelstellingen reeds werden bereikt (ex post); 

beleidsinstrument :  zie instrument 

beleidsveld :  deel van de maatschappij waarop het beleid zich richt met de bedoeling 
bepaalde probleemsituaties op te lossen en aldus maatschappelijke behoeften te 
vervullen; 

bijstellen : het aanpassen van vooropgestelde doelstellingen of normen wanneer blijkt dat 
deze wegens gewijzigde omgevingsfactoren niet langer realistisch zijn; 

bijsturen : het nemen van corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
beleidsuitvoering en de resultaten ervan (beter) zouden beantwoorden aan de 
vooropgestelde normen; 

controlling : synoniem voor bijsturen; 

directe kosten :  kosten die op een economisch verantwoorde wijze kunnen verbonden worden 
met een kostendrager; 

doelgroep : actor in een beleidsveld waarvoor door het beleid bepaalde doelstellingen 
worden vooropgesteld; 

doelmatigheid :  synoniem voor efficiëntie; Bij sommige auteurs, en ook binnen het kader van de 
doelmatigheidsanalyse, heeft het begrip een meer algemene inhoud en verwijst 
het naar effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid. 

doelmatigheidsanalyse : de analyse van middelen, activiteiten, prestaties en effecten en het 
vergelijken ervan met vooropgezette doelstellingen; Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van maatstaven en indicatoren; 

doelstellingen : zie beleidsdoelstellingen en operationele doelstellingen; 

doeltreffendheid : synoniem voor effectiviteit; 

effecten :  gevolgen van een prestatie; verwijst naar situatieveranderingen in een 
beleidsveld bij bepaalde doelgroepen (bv. werklozen, jongern, kansarmen, ...) of 
t.a.v. bepaalde fenomenen (bv. vervuiling, verkeersongevallen, investeringen, 
...) (zie ook eindeffecten, intermediaire effecten; neveneffecten); 

effectenbegroting :  raming van de effecten die via de beleidsuitvoering moeten gerealiseerd worden 
en van de middelen die daarvoor nodig zijn; dergelijke begroting kan 
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conceptueel opgesteld worden, vertrekkend vanuit een prestatiebegroting en 
een effecten- en prestatiemodel; 

effecten- en prestatiemodel : schematisch en normatief overzicht van de besluitvormingsprocessen van 
verschillende doelgroepen, en van de wenselijke gevolgen van die processen, 
binnen een beleidsveld; 

effectiviteit :  de relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds, en de effecten, zoals 
vooropgesteld in de operationele doelstellingen, anderzijds;  De 
effectiviteitsmaatstaf geeft de prestatie-effect relatie weer.  De 
effectiviteitsindicator geeft activiteit-effect relatie weer. 

efficiëntie : de relatie tussen de prestaties of de activiteiten enerzijds en de middelen 
anderzijds.  De efficiëntiemaatstaf geeft de middel-prestatie relatie weer.  De 
efficiëntie-indicator duidt de middel-activiteit relatie aan. 

eindeffecten : gevolgen van prestaties t.a.v. doelgroepen die zich aan het einde van een keten 
van doelgroepen in het beleidseffectenmodel bevinden; 

evaluatie :  zie externe ex ante-, externe ex post-, interne ex ante- en interne ex post-
evaluatie; 

externe ex ante-evaluatie : evaluatie van beleid of beheer, vooraleer dit heeft plaatsgehad, door een 
instantie die zelf niet rechtstreeks bij dit beleid of beheer betrokken is; 

externe ex post-evaluatie : evaluatie van beleid of beheer, nadat dit heeft plaatsgehad, door een 
instantie die zelf niet rechtstreeks bij dit beleid of beheer betrokken was; 

indicator : meeteenheid die onrechtstreeks een benadering geeft van een bepaalde 
grootheid (bv. effectiviteit, zuinigheid, efficiëntie); zie ook : strategische 
indicator, beleidsindicator, veldindicator, operationele indicator, prestatie-
indicator; 

indirecte kosten : kosten die niet op een economisch verantwoorde wijze kunnen verbonden 
worden met een kostendrager; 

input :  synoniem voor middelen; 

inputbegroting :   raming van de middelen, in monetaire eenheden, die nodig zijn voor de 
uitvoering van een beleid en/of de werking van een organisatie; ‘Begroting’ 
verwijst meestal ook meteen naar de formele akte waarin de wetgevende macht 
deze raming goedkeurt. 

instrument :  maatregel, genomen in een beleids- en beheersveld en bestaande uit een cluster 
van activiteiten, om door het verrichten van die activiteiten, prestaties te 
leveren en effecten te realiseren; 

instrumentenmix :  combinatie van instrumenten, die kan bestaan uit stimulerende en repressieve, 
uit communicatieve, economische en juridische maatregelen; 

intermediaire effecten: gevolgen van prestaties t.a.v. doelgroepen die zich aan het begin of in het 
midden van een keten van doelgroepen in het beleidseffectenmodel bevinden; 
het realiseren van intermediaire effecten draagt bij tot en vormt een 
noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van de eindeffecten; 

interne ex ante-evaluatie: evaluatie van beleid of beheer, vooraleer dit heeft plaatsgehad, door de 
organisatie die dit beleid dient uit te voeren of waarvan het beheer wordt 
onderzocht; 
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interne ex post-evaluatie: evaluatie van beleid of beheer, nadat dit heeft plaatsgehad, door de 
organisatie die dit beleid dient uit te voeren of waarvan het beheer wordt 
onderzocht; 

kernfactoren : cruciale en relevante variabelen in de omgeving van een besluitvormingsproces; 
door het beïnvloeden van deze variabelen kan het beleid de 
besluitvormingsprocessen van bepaalde doelgroepen beïnvloeden om effecten 
tot stand te brengen en zodoende de operationele en beleidsdoelstellingen te 
realiseren; 

kernomstandigheden : zie kernfactoren; 

ketenbeleid :  het voeren van een beleid t.a.v. een ganse keten van actoren (doelgroepen) die 
door hun besluitvormingsprocessen in een beleidsveld bepaalde gevolgen 
veroorzaken; het ketenbeheer is er dan op gericht om t.a.v. elk van deze actoren 
gepaste beleidsinstrumenten in te zetten om aldus bepaalde effecten tot stand te 
brengen (zie ook intermediaire effecten en eindeffecten); 

kostenallocatie :  versleuteling of toewijzing van overheadkosten naar een kostenplaats of van 
indirecte kosten naar een kostendrager; 

kostendrager : in de strikte zin van het woord, een produkt of dienst, voortgebracht door een 
organisatie, waaraan kosten worden gealloceerd; in de contekst van de 
prestatiebegroting kan ook een doelstelling, een beleidsveld of een module van 
het beleidsveld, als een kostendrager worden gedefinieerd; 

kostendrijver : factor waarvan de wijziging een verandering veroorzaakt in de totale kost die 
aan een kostendrager of een kostenplaats word gealloceerd; 

kosteneffectiviteit : de relatie tussen de middelen en de effecten; 

kostenplaats : plaats in of onderdeel van een organisatie waarnaar kosten worden gealloceerd; 

kostensoort :  indeling van de kosten naar de soort of de aard van de middelen die zij 
voorstellen (bv. personeels-, werkings-, investeringskosten); 

kwaliteit : geheel van kenmerken van een object (bv. activiteit, dienstverlening, 
organisatie) waarmee wordt aangeduid in hoeverre dit object geschikt is voor 
het realiseren van vooropgestelde doelstellingen; 

maatstaf : meeteenheid (bij voorkeur kwantitatief) waarmee een bepaalde grootheid 
rechtstreeks wordt gemeten (bv. effectiviteit, zuinigheid, efficiëntie); 

middelen : verzamelnaam voor alle menselijke, materiële en immateriële inbreng (bv. 
financiën, personeel) die nodig is voor het opstarten en uitvoeren van een 
activiteit; 

monitoring :    synoniem voor opvolgen; 

neveneffecten :  gunstige of ongunstige gevolgen van prestaties, die niet bijdragen tot het 
realiseren van de eindeffecten; 

operationele doelstellingen: door het beleid vooropgestelde concrete resultaten die men wil bereiken; 
‘concreet’ houdt in dat de doelstellingen geformuleerd worden in kwantitatieve 
of kwalitatieve grootheden (indicatoren) die meetbaar en toetsbaar zijn; zie ook 
operationele indicator; 

operationele indicator: geeft een (bij voorkeur kwantitatieve) indicatie, bijvoorbeeld via tijdreeksen, 
van vooropgestelde operationele doelstellingen (ex ante) of van de mate waarin 
deze operationele doelstellingen worden bereikt (ex post) 
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opvolgen : het systematisch registreren van de beleidsuitvoering en het vergelijken ervan 
met vooropgestelde normen; Dit gebeurt met de bedoeling om, bij niet-
overeenstemming van het vastgestelde met het vooropgestelde, de 
beleidsuitvoering bij te sturen of de normen bij te stellen. 

output :  synoniem voor prestaties; 

outputbegroting :  synoniem voor prestatiebegroting; 

overheadkosten : kosten die betrekking hebben op meerdere kostenplaatsen; zij kunnen via 
verdeelsleutels naar deze kostenplaatsen worden gealloceerd; 

prestatiebegroting :  raming van de prestaties die een beleidsuitvoerende organisatie moet leveren 
en van de middelen die daarbij kunnen ingezet worden; in een toelichting wordt 
de samenhang van deze prestaties met beleids- en operationele doelstellingen 
en instrumenten aangegeven; 

prestatie-indicator :  geeft een indicatie van de kwantiteit en de kwaliteit van de prestaties die 
worden vooropgesteld (ex ante) of werden gerealiseerd (ex post); 

prestatiemeting : het meten (kwantitatief of kwalitatief) van de prestaties (= output) die een 
organisatie levert in het kader van de beleidsuitvoering die haar werd 
opgedragen; 

prestaties : produkten en/of verstrekte diensten die het directe gevolg zijn van een bepaalde 
activiteit; deze prestaties dienen zoveel mogelijk in kwantificeerbare grootheden 
te worden uitgedrukt worden als een ‘uitgevoerde activiteit’ (bv. inspecteren -> 
aantal verrichte inspecties); prestaties worden geleverd met de bedoeling 
bepaalde effecten tot stand te brengen; 

produktiviteit :  output/input-ratio waarbij fysische output gerelateerd wordt aan één specifieke 
inputfactor (bv. arbeidsproduktiviteit, kapitaalsproduktiviteit); 

programmabegroting : raming van de activiteiten en de daaraan verbonden middelen per programma; 
het programma wordt hierbij opgevat als een beleidsplan dat voortvloeit uit de 
doelstellingen die vanuit het beleid worden vooropgesteld; Een 
programmabegroting in de strikte zin van het woord, groepeert dus de middelen 
volgens de doelstellingenstructuur, los van de organisatiestructuur. 

rendabiliteit : output/input-ratio waarbij de totale output in monetaire eenheden wordt 
uitgedrukt t.o.v. de totale input; 

strategische indicator : zie beleidsindicator; 

strategische objectieven: globale lange-termijn doelstellingen van een organisatie, die de missie van 
deze organisite vertolken; aan deze objectieven kunnen de 
beleidsdoelstellingen worden gekoppeld; 

veldindicator : geeft een indicatie, bijvoorbeeld via grafische tijdreeksen, van hoe situaties in 
een beleidsveld evolueren; 

veldmodel : schematisch en beschrijvend overzicht van de besluitvormingsprocessen van 
verschillende actoren en van de oorzaken en gevolgen van die processen, 
binnen een beleidsveld; 
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veldproces : module uit het veldmodel, die bestaat uit één of meerdere inputs (oorzaken), een 
besluitvormings- of handelingsproces van een bepaalde actor, en één of 
meerdere outputs (gevolgen) de uit de besluitvorming of handeling van die actor 
voortvloeien; 

oorzaak besluitvormings-
proces

gevolg

actor / doelgroep

 

 

zuinigheid : grootheid die verwijst naar het middelenverbruik of het minimaliseren van de 
middelen, nodig voor het uitvoeren van een activiteit; 
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