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Waarom evalueren we interventies?

• Of de gestelde doelen behaald zijn!

Effect, proces, implementatie, kosten

Effect Doelen op verschillende niveaus:

- Gedrag en onderliggende determinanten 
(kennis, houding, risicoperceptie, motivatie, 
subjectieve normen, vaardigheden e.d.)

- Uitkomsten – probleem, prevalentie, 
incidentie, omgeving

interventievoormeting nameting
lange termijn 

meting



Gouden standaard: RCT design
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Wat meten we? 

• Procesmaten: bereik, welke onderdelen van 
de interventie zijn uitgevoerd, uitgevoerd 
zoals bedoeld e.d.

• Effectmaten: kennis/feiten, houding/mening, 
vragenlijst

• Uitkomstmaten: turven hoe vaak, hoe veel, 
wanneer 

• (kosteneffectiviteit)



Evaluaties publiekscampagnes 
Rijksoverheid.nl

Vergelijkbare vragenlijsten  benchmarks

van den Berg, Borkus, van der Noort, Perik, Warmoeskerken (2014) Jaarevaluatie 2013. Den Haag: Rijksoverheid, Dienst Publiek en Communicatie

http://www.unterberg.nl/divers.html
http://www.unterberg.nl/divers.html


Doelgroep:  Ouders kinderen 12-17 jaar

Doelen: 

- Maken van afspraken

- Versterken sociale norm ‘niet roken en niet drinken onder 18’
van den Berg, Borkus, van der Noort, Perik, Warmoeskerken (2014) Jaarevaluatie 2013. Den Haag: Rijksoverheid, Dienst Publiek en Communicatie



Kennis 
• Nieuwe leeftijdsgrens alcohol (van 86% naar 94%). 
• Leeftijdsgrens verkoop sigaretten (van 86% naar 91%). 
Houding
• Normaal dat jongeren helemaal niet roken en drinken <18 (2/3).
• Onacceptabel als een jongere rookt (70%)
• Onacceptabel als een jongere drinkt (20%)
Gedrag
• Afspraak maken niet drinken (20%), niet roken (45%)
• Drinkgedrag jongeren bespreken (van 77% naar 87%).

Communicatieve werking
• Herinnering campagne zeer hoog onder ouders mede dankzij de vrije 

publiciteit.
• Bereik boven gemiddeld. 
• Waardering campagne 7 iets onder de benchmark.

van den Berg, Borkus, van der Noort, Perik, Warmoeskerken (2014) Jaarevaluatie 2013. Den Haag: Rijksoverheid, Dienst Publiek en Communicatie
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Wat weten we? 

• Bestaande activiteiten: divers spectrum, van 
deficit- tot dialoogbenadering

• Niet altijd bedoeld om beleid te beïnvloeden 
(Davies, 2011)

• Doelen variëren sterk: enthousiasmeren, 
populariseren, bekendheid  van de 
opdrachtgever (PR), debat, bevorderen 
dialoog, beïnvloeden beleid



Welke effecten gemeten? 

• Niet al te veel in literatuur, lastig te meten
• Veel activiteiten georganiseerd, niet vaak 

gemeten (Dillon, 2011)

• Effecten van bezoek aan science centra, 
onderzoekscentra (e.g., Neresini et al, 2009)

• Effecten meten is uitdagend (e.g., Gascoigne & Metcalfe, 
2001; Neresini en Pelligrini, 2008)

• Dialoogactiviteiten niet gericht op politieke 
invloed nauwelijks onderzocht (Davies et al, 2011)

• Wat telt als effectief?



Redenen voor evaluaties

• Worden doelen bereikt? 

• Verantwoording kosten, belastinggeld 

• Verbeteren strategie

• Inzicht in product of activiteit

• Inzicht in communicatieproces



Zelfde soort vragen zijn interessant

• Procesmaten: bereik, welke onderdelen van 
de activiteit zijn uitgevoerd, uitgevoerd zoals 
bedoeld e.d.

• Effectmaten: kennis/feiten, houding/mening, 
vragenlijst

• Uitkomstmaten: turven hoe vaak, hoe veel, 
wanneer 

• Kosteneffectiviteit

• Maar ook: waarom/inzicht in proces



Dialoog veronderstelt een actief 
publiek

• Tegenstelling: Interesse in wetenschap en 
technologie, maar niet altijd actieve 
participatie

• Hoe kan dat? 



Wat wil het publiek?

• Publiek is actief bij bepaalde onderwerpen

• Betrokkenheid vanwege diverse redenen

• Geldt ook voor experts

• Publieken

• Aanbieden variëteit aan activiteiten, zowel 
informerend als gericht op dialoog en 
participatie

(Dijkstra, 2008; Dijkstra et al, 2012; 

Dijkstra & Gutteling 2012)



Hoe meten?

• Combinatie van methoden

– Kwantitatief: bijvoorbeeld vragenlijst, aantallen

– Kwalitatief: bijvoorbeeld etnografische 
observaties, interviews, focusgroepen, open 
vragen

• Voor- en nameting, designs

• Leren van anderen

• Niet één beste manier



De olifant en de blinde mannen



Bedankt voor jullie aandacht!

Zijn er vragen? 



Opdracht

• Werk in tweetallen (buurman/vrouw)

• Schrijf elk de doelen op van een (eigen) 
communicatie-interventie, zo SMART mogelijk

• Vraag aan de ander hoe hij/zij de evaluatie 
van deze doelen zou aanpakken (en welk doel 
de evaluatie heeft)

• Indien evaluatie een feit was/is, beschrijf deze 
kort. Aandacht voor problemen

• Plenair uitwisselen


