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Voorwoord
`When that which is God - or that which is that which man wants to call “God” - is being understood
by man, man has to translate it into the format he understands. But this Energy, this Source that
man is giving the label of “God”, cannot be quantified in anything that man understands. And as man
attempts to do it, the distortions are enormous.’
Abraham
Excerpted from the workshop in Los Angeles, CA on Saturday, August 4th., 2001 #378.

In 1998 koos ik voor de wereld van informatiemanagement en ICT. Een branche die naar mijn
smaak nog jong was en dus veel te leren had. Vers vanuit het bedrijfsleven werd ik door mijn
nieuwe leidinggevenden geïntroduceerd bij het automatiseringscentrum van de Belastingdienst.
Wil Kaak, Peter Lehr, Harrie Schuurs, Alex Huizinga en Wiard Ruisdonk gaven me veel vrijheid,
en daar pluk ik nu nog de vruchten van. Bij een project met heel veel afkortingen voor de naam,
leerde ik een mooie en innovatieve organisatie kennen. Een organisatie die inspireerde op omvang,
techniek en complexiteit. In die tijd zag ik ook projecten grote uitglijders maken. Misschien dat
daardoor mijn gedrevenheid aan de oppervlakte kwam om overheidsorganisaties te verbeteren.
In ieder geval is het de reden dat ik langer dan ik zelf vooraf had verwacht met zoveel plezier bij
deze organisatie werk!
Na een traject via systeemontwikkeling, softwareconfiguratiebeheer, kwaliteitsmanagement,
business consultancy en bedrijfsarchitectuur werd ik uitgenodigd voor een leidinggevende positie.
Eindelijk dan in een rol om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leerproces
van de organisatie? Ja en nee. De metafoor van hoe een olifant te eten – namelijk in kleine hapjes
− heeft voor mij zijn dienst bewezen. Misschien dat, terugkijkend, het promotietraject als houvast
heeft gediend in de turbulente omgeving van een overheidsorganisatie. Dat lijkt een beetje een
omgekeerde wereld, omdat promoveren vaak als een zware beproeving wordt ervaren. In het
promotietraject heb ik houvast ervaren omdat ik met regelmaat afstand mocht nemen van de
turbulentie van de organisatie. Ik heb diverse mensen om me heen gehad die me daarvoor de
kans hebben gegeven. Voor promoveren is het belangrijk je eigen tegenspraak te organiseren en
een netwerk van inspirerende mensen om je heen te hebben die je steunen. Ik heb beide.
Hoe het ooit begon? Interesse in strategie, besturen en organiseren zitten in mijn genen. Mijn
professoren in Nijmegen hebben die kennis helpen kristalliseren. Nico Nelissen als voorbeeld van
een hooggeleerde bestuurder, Arnold Godfroij als hoogleraar van strategie en netwerken, Ton
van de Hout als de hoogleraar die het vertrouwen gaf. Voor mij rolmodellen van het eerste uur.
In Londen heb ik me verdiept in sociologisch en antropologisch onderzoek aan het Roehampton
Institute, een kans waarvoor ik Henri Goverde dankbaar ben. Ik voel nog steeds een band met de
Radboud Universiteit.
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De gedachte om te promoveren werd aangewakkerd door Wolfgang Ebbers, die mij dat duwtje gaf
om toch eens te kijken of ik niet in het convenant van de Belastingdienst en de Universiteit Twente
paste. Wim Lem, Pim Baarspul en Henk van Pelt hebben me daarin direct gesteund. En dat was
nodig: ik had een lange aanloop nodig om te komen tot de onderzoeksvraag. Jan van Dijk zal het
met de nodige reserves hebben aangezien.
Niet alleen inhoudelijk had ik mijn tijd nodig. Ook bestuurlijk was er nogal wat voor nodig. Willy
Rovers heeft mij in die eerste jaren gesteund in het MT van de Belastingdienst, en gaf daarmee
het formele startsein voor mijn promotieonderzoek. Wat mooi om nu ook in de eindfase weer te
mogen samenwerken! Eric van Gerven en Karin van de Hoef-Reijnders waren mijn sponsors in het
MT van B/CPP. Zij baanden de weg voor mij en verzilverden alle toezeggingen. Wiebe Ploegsma en
Hans Rouw waren de personen die me dan berustend toespraken en Geert Wind heeft me daarna
gesteund in de eerste verkenning van mijn aanpak. De begeleidingscommissie met Jan Willem
Millenaar en Janet Helder was daarbij van onschatbare waarde. Op twee belangrijke momenten
hebben ze me geholpen. De eerste keer dat ik op bezoek was met kritische vragen over de scope
van mijn plannen. De tweede keer om me te helpen mijn vragen aan te scherpen en me te motiveren om alles uit te werken. Bij IMB was het even spannend of ik mijn traject kon voortzetten, Henk
van Gerven steunde mij gelukkig. Bij B/CKC kreeg ik van Susan Lammers, Frederieke Damme, Piet
Jorna, Sam Hermans, Bauke Zeilstra en René Fransen de ruimte en de inspiratie om deze klus een
grote stap verder te brengen. Het Regieteam IV van Willy Rovers met Agaath Cleyndert, Dorien
Jongeneel, Jolanda Breuer, Jan Polkerman, Harrie Schuurs en Henk Hendriks maakte mij extra
enthousiast om dit project af te ronden. Dank jullie wel daarvoor.
Promoveren was voor mij een traject met meerdere persoonlijke doelen. De kans om inhoudelijke verdieping te zoeken. De kans om een bijdrage te leveren aan een stuk kennis en kunde. De
kans om de organisatie te leren kennen en een netwerk op te bouwen. Een middel om fris en
onafhankelijk naar mijn eigen werk, mijn positie en naar de organisatie te kunnen blijven kijken.
Ik heb daarin vele inspirerende mensen mogen ontmoeten die binnen en buiten de overheid hun
sporen hebben verdiend. Piet Boekhoudt, Maarten Steen, Anita Bosman en Aske Plaat hebben
geholpen met de eerste publicaties. Wijnand Westerveld was de redacteur die me de kans gaf
om te publiceren in de Informatie. Maxwell Keyte heeft me de weg gewezen in de wereld van
de externe auditors. Wim van Dommelen vertelde mij bij aanvang van mijn onderzoek over de
wereld van de interne auditor. Wim Hollink heeft geholpen met zijn inzichten in de werking van
het openbaar bestuur en zijn contacten binnen de Rijksoverheid. Paul Oude Luttighuis, Henry
Franken en Wil Janssen initieerden samen met mij de consortia ArchiValue, New Models for the
Social Enterprise en Digital We, waardoor ook mijn netwerk een extra impuls kreeg. PP Verroen en
Roderick Blank hebben mij geïnspireerd om alles zo goed mogelijk te beschrijven, waarbij Roderick
de intercodeur was die ik lange tijd niet kon vinden. Hanneke Hermsen heeft mij methodologisch
bij de les gehouden, fijn dat je dat wilde doen! Dirk de Wit, Marga Hagen en Klaas Brongers waren
de kritische meelezers van mijn eerste hoofdstukken. Dank je wel voor jullie inzet!
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De collega’s uit het vak hebben mij op vele momenten geholpen. Ze hebben als inhoudelijk
deskundige mij van veel informatie en feedback voorzien. Dank je wel bestuursleden van het NgiNGN, de beroepsorganisatie voor IT-professionals in Nederland, voor het netwerk en de events
waar ik uit heb kunnen putten. En wat geweldig dat ik met een groep van 11 collega’s mijn theoretische kennis heb kunnen beproeven en bespreken. Het resultaat is een mooi boek, gepubliceerd
als spin-off van het promotieonderzoek. Ingrid Klunne, Esmeralde Marsman, Wilmar Hassoldt,
Herman Beerling, Frank Evers, Daniël Smits, Jan-Jaap Elskamp, Bart Verbrugge, Piet Goeyenbier,
Ad Paulissen, Eli de Vries: fijn om met jullie te mogen werken.
De promotie heb ik voor een belangrijk deel te danken aan Jan van Dijk en Rex Arendsen. Jan is
altijd scherp en kritisch. Ik had die soms strenge methodologische blik, de fundamentele wetenschappelijke aanpak nodig. Jan, je hebt mij in de eerste jaren de kans gegeven mijn draai te vinden.
Tijdens de promotie was jij voor mij de meester aan wie ik moest aantonen dat ik deze proeve
van bekwaamheid kon volbrengen. Ons gesprek bij de lunch van de eerste CFES-bijeenkomst in
Apeldoorn staat me nog scherp voor de geest. Met enkele zinnen gaf jij me de richting waar ik me
de afgelopen vijf jaar aan kon houden. Voor mij een moment van omslag in de moeilijkste fase van
het hele traject. Dank voor de steun en de gastvrije, mooie, inhoudelijke en kritische gesprekken
aan de grote tafel in Nijmegen.
Rex, jij was mijn geweten voor het onderzoek. We hadden diepe gesprekken over onze organisatie.
We hadden goede gesprekken over de voortgang van het onderzoek en we hadden intensieve
gesprekken waarin jij feedback en richting gaf en me steunde om over hobbels te klimmen en door
dalen te gaan. Je hebt je door enorme hoeveelheden tekst en data weten te worstelen, en vanuit
die informatie heb je mij telkens op het goede pad weten te zetten. Dank voor het gidswerk, het
spiegelen en de aanscherpingen. Jan, Rex, jullie zijn van onschatbare waarde geweest voor dit
traject.
Voor mij is het altijd belangrijk om een balans te zoeken tussen het emotionele, het fysieke en het
mentale centrum. Daarvoor dienden de studiegroep, de movements, de essential coaching. Rob
de Best, Marian ten Kley, Tineke Davidzon en Alex Vartman zijn mijn spirituele begeleiders. Ik ben
hen dankbaar voor de professionele en liefdevolle manier waarop zij mij geholpen hebben om in
balans te blijven.
Ik heb veel collega’s gehad in de afgelopen jaren, die mij altijd met veel interesse hebben gevolgd
in het werk. Ze hebben rekening gehouden met de momenten dat ik in ‘Enschede’ aan het werk
was. Soms was dat best even spannend, bijvoorbeeld als een belangrijk telefoontje of een ‘damage’ aangenomen moest worden. Dank je wel Simon van der Valk, Willem van Doornmalen, Irma
Volkers, Theo Krämer, Erik de Kruijf, Alex van der Horst, Tilly van der Zwaag-Hogervorst, Maarten
Visser, Petra van Santen, Wilma Bemer, Boudewijn Dominicus, Ahmet Olgun, Wiard Ruisdonk,
Klaas Dijkema, Jos Diepeveen, Agnes Dudas en Arjen Labee voor jullie steun en managementhulp.
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Inspiratie heb ik opgedaan in al die teams die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden. Toen
ik begon als leidinggevende had ik niet kunnen bedenken dat werken met teams zo inspirerend
zou kunnen zijn. Iedere dag gaven de teamleden me de kans weer opnieuw te leren. Ik heb me
gesteund geweten door de collegialiteit en betrokkenheid. Diana Copsy, Joke de Groot, Cerylle
van der Wal-Engelen, Bert van der Sluis en Anneke Keijzer-Joosen: dank voor de ondersteuning en
voor het vele print- en rubriceerwerk de afgelopen jaren!
Het vrijwilligerswerk voor de oorspronkelijke bewoners in West Papoea heeft op een wat lager
pitje gestaan de afgelopen jaren. Ik ben blij dat zo veel vrijwilligers de schouders hebben gezet onder het werk van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat. We hebben de afgelopen jaren
geweldige resultaten kunnen neerzetten in de binnenlanden van West Papoea en vele kinderen
een kans gegeven in het leven.
Vrienden en familie hebben het de afgelopen jaren met een beetje minder van mij moeten doen.
Lange dagen en korte nachten hebben zo hun gevolgen. Als ik ’s avonds laat uit de boeken kwam,
was vaak een verjaardag voorbij, telefoontjes schoten er bij in. Johan Boudewijns, Erik Dijkstra, de
maanden tussen onze afspraken in vlogen soms voorbij. Johan, ik ben je zeer erkentelijk voor je
feedback op de teksten, de bespiegelingen over hoe ik het moest aanpakken, en het oog van de
meester. We hebben samen al veel meegemaakt, en we gaan zeker nog veel moois meemaken.
En wie ben ik zonder de veilige omgeving thuis. De steun van mijn ouders, broer en schoonzus en
hun interesse in mij als persoon voel ik altijd. Gedurende de promotie ben ik verhuisd, ben ik vader
geworden, hebben we lief en leed in de familie gedragen, ben ik in vijf nieuwe banen gestapt. Door
de steun van de twee mooiste vrouwen in mijn leven, Milena en Sarah, heb ik de afgelopen jaren
hard kunnen werken en ook kunnen genieten van het leven. Jullie zijn mijn onuitputtelijke bron
van liefde en inspiratie.
Wouter Bronsgeest
Veenendaal, augustus 2016
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‘No two persons ever read the same book.’
Edmund Wilson (Prichard, 2016)

Overheidsprojecten met een ICT-component trekken de aandacht. De Tijdelijke Commissie ICTprojecten geeft aan dat opdrachtgevers tusssentijdse evaluaties niet serieus nemen en projecten
zelden voortijdig beëindigen. Men reflecteert niet, en leert dus ook niet. Faalfactoren van projecten met een ICT-component zijn echter al lang bekend, en gaan over zowel het projectproces,
de producten van het project en de inzet van mensen in een project. De kleine verbeterstappen
van de overheid op procesniveau na de rapportages van de Algemene Rekenkamer, zijn nog
onvoldoende.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid beveelt aan meer te evalueren en om
breed te kijken bij deze evaluaties. Dit is niet alleen belangrijk voor de overheid, die belastinggeld uitgeeft aan grote ICT-projecten en deze projecten graag effectief en efficiënt uitvoert. Het is
ook maatschappelijk relevant. Burgers willen weten wat er met hun bijdrage aan de Staat wordt
gedaan. Projecten met ICT zijn daarbij belangrijk, omdat deze projecten de producten en diensten
opleveren die de dienstverlening vergroten en transparantie geven in de werking van de overheid.
Fouten kosten dus niet alleen geld, ze leveren ook achterstand op in de door burgers gewenste
dienstverlening.
Wetenschappelijk gezien is het evalueren van projecten met een ICT-component interessant, omdat er weinig methoden zijn om projecten met een ICT-component te evalueren. Ook is onbekend
of deze methoden aangepast moeten worden voor publieke organisaties, of juist niet. Evalueren
heeft daarnaast meerdere functies: legitimeren, beheersen, gedrag onderzoeken of leren en
verbeteren. Op welke functie het accent ligt voor de overheidsprojecten met een ICT-component,
is onbekend. Tot slot is het de vraag of en op welke manier de wijze van evalueren aansluit bij
de recente ontwikkelingen in het openbaar bestuur, en in het bijzonder bij de rol van burgers
daarin. Kortom, dit onderzoek heeft tot doel om kennis en inzicht te leveren over de wijze waarop
projecten met een ICT-component binnen overheidsorganisaties geëvalueerd zijn in het recente
verleden, om daarmee een bijdrage te leveren aan kwalitatief betere evaluaties van deze projecten
in de toekomst. Om deze doelstelling te bereiken moet vastgesteld worden hoe en met welke
kwaliteit de evaluaties zijn uitgevoerd. De centrale vraag van het onderzoek is dan ook: Wat is de
kwaliteit van evaluaties van ICT-projecten bij de overheid?
Evalueren is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: `Evaluation is the systematic assessment of
an object’s merit, worth, probity, feasibility, safety, significance and/or equity’ (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). Deze definitie gaat uit van een systematische onderzoeksaanpak met aandacht
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voor handelingen, proces, effect en efficiëntie. Evalueren is dan ook niet alleen een activiteit.
Evalueren kan geplaatst worden binnen de onderzoeksmethodologie en binnen de bestaande
classificaties van wetenschappen. Evalueren is praktijkgericht onderzoek, waarbij de doelstelling
is een bijdrage te leveren aan een interventie om een bestaande praktijksituatie te veranderen.
Evalueren is daarnaast gepositioneerd binnen de ervaringswetenschappen, in het bijzonder als
sociale wetenschap die de mens als individu en in groepen bestudeert, en als toegepaste wetenschap die producten van menselijk handelen bestudeert. De ontwikkeling van evalueren laat
dat ook zien. Van het scoren van examens en beoordelen van plannen van de overheid in de
periode voor 1900 naar een ‘Age of Standardisation’ in de periode na 2000, waarin brede evaluatieprogramma’s, internationale richtlijnen en de integratie van aanpalende disciplines onderdeel
zijn van evalueren. Evalueren is niet meer een eenmalige handeling, maar een iteratief proces
dat regelmatig uitgevoerd wordt. Evaluaties zijn projecten op zich, met stappen die uitgevoerd
moeten worden om in iedere evaluatiefase de juiste keuzes expliciet te kunnen maken. Deze fases
zijn mede gebaseerd op de interventiecyclus:
1. Vaststellen van de aanleiding van de evaluatie.
2. Besluitvorming tot het doen van een evaluatie.
3. Opdrachtformulering en bepalen van de afbakening van de evaluatie.
4. Kiezen van evaluatiebenadering, -type en –technieken.
5. Uitvoeren van de evaluatie.
6. Rapporteren en afronden van de evaluatie.
7. Monitoren van het evaluatieproces als geheel en van de rol van de evaluator.
In iedere fase zijn specifieke criteria gedefinieerd die zijn afgeleid uit (a) de literatuur over evalueren, én (b) vanuit de literatuur van vier aanpalende disciplines: (1) bestuurs- en organisatiewetenschap, (2) gedragswetenschap, (3) accountancy en (IT-)auditing, en (4) kwaliteitsmanagement.
Samen vormen deze criteria de basis voor een uitgebreid waarnemingskader. Hiermee is een
meta-evaluatie van 88 evaluatierapporten van projecten met een ICT-component binnen overheidsorganisaties uitgevoerd. Deze meta-evaluatie is uitgevoerd als een documentanalyse waarbij
gebruikgemaakt wordt van inhouds-analytische technieken. In een inhoudsanalyse wordt de bron
of de tekst gezien als een gegeven voor het trekken van conclusies over de betekenis van deze
bronnen of teksten in een context. Met andere woorden, in de inhoudsanalyse van dit onderzoek
wordt gekeken naar de manifeste inhoud van de evaluatierapporten. Dit zijn de elementen die
fysiek aanwezig zijn en waarneembaar en telbaar zijn. Er wordt dus niet gezocht naar bijvoorbeeld
de latente betekenis van teksten. Op basis van de analyseresultaten wordt vervolgens wel gereflecteerd op de betekenis van de resultaten.
De 88 evaluatierapporten zijn opgevraagd bij overheidsorganisaties die ICT toepassen in hun
bedrijfsprocessen en dienstverlening: departementen, overheidsorganisaties die acteren op
rijksniveau en grote gemeenten. De criteria voor de selectie van de rapporten waren (a) dat de
rapporten openbaar beschikbaar zijn, en (b) dat geselecteerde rapporten gaan over projecten
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met een impact op geïnformatiseerde processen die hebben plaatsgevonden in de periode 2002
tot en met 2010. De uitvraag van deze rapporten is gebaseerd op een gestratificeerde aselecte
steekproef, waarna de geselecteerde projecten zijn opgevraagd. In het geval de rapporten of de
projecten niet bekend zijn, maar alleen de organisaties, zijn de organisaties benaderd. In deze
uitvraag is expliciet aangegeven dat alle rapporten vertrouwelijk worden behandeld, en dat onderzoeksresultaten niet zijn terug te leiden naar rapportage, het project of de organisatie. Het
verkrijgen van de rapporten heeft meer dan zes maanden geduurd. Een aantal organisaties gaf
aan geen rapporten voorhanden te hebben. Wat vooral opvallend was, is de non-response van de
grote ICT-projecten op departementaal niveau. Voor deze groep is op rapportnaam uitgevraagd.
Van de 80 geselecteerde rapporten uit het totaal van 117 rapporten die met naam en toenaam
genoemd zijn, is slechts 30% verkregen. In het onderzoek om de rationale van de non-respons te
achterhalen, kwam het beeld naar voren dat respondenten wellicht bang zijn dat evaluaties niet
goed begrepen worden, en daarom niet verstuurd worden. Een andere mogelijke reden is dat
respondenten bang zijn dat de rapporten gebruikt worden om ‘af te rekenen’, met als gevolg een
onveilige situatie voor de betrokkenen. Tot slot is het mogelijk dat rapporten opgesteld zijn als
verplicht verantwoordingsdocument aan een bestuurder, en daardoor minder geschikt gevonden
worden als materiaal voor onderzoek.
In dit onderzoek is vastgesteld dat in een kwalitatief goede evaluatie aandacht wordt gegeven aan
drie verschillende perspectieven: (1) de onderzoeksmethodologie, (2) het evaluatieproces en (3)
de inhoudelijke aandachtsgebieden voor evaluaties.
(1) Voor de onderzoeksmethodologie is het kenmerk van een kwalitatief goede evaluatie dat de rol
van de evaluator beschreven is, dat er voldoende aandacht is voor het zorgvuldig formuleren van
bevindingen, voor overleg met de stakeholders en voor de disseminatie van de resultaten van de
evaluatie in de organisatie.
(2) Wat betreft het evaluatieproces is het belangrijk om vast te stellen dat dit proces in ieder
tempo doorlopen kan worden en kan itereren, maar ook dat in iedere stap een aantal keuzes
moet worden gemaakt die randvoorwaardelijk zijn voor de gehele evaluatie en de vervolgstappen
binnen de evaluatie.
(3) De inhoudelijke aandachtsgebieden waar naar gekeken kan worden in een evaluatie zijn zeer
divers. Vanuit de literatuur over evalueren wordt ondermeer de onderzoeksmethodologie en het
evaluatieproces aangereikt. Vanuit de praktijk is het vervolgens mogelijk om praktijkinstrumenten
te identificeren die gebruikt worden als toetskader in evaluaties van projecten met een ICTcomponent bij de overheid. Praktijkinstrumenten voor projectmanagement worden het meest
gebruikt als onderdeel van het formele én informele toetskader in evaluaties, andere praktijkinstrumenten worden weinig toegepast in evaluaties. Uit de vier wetenschappelijke disciplines
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kunnen aanvullende kwaliteitscriteria afgeleid worden die mede antwoord geven op de vraag
waaraan kwalitatief goede evaluaties moeten voldoen.
Ten aanzien van de praktijkinstrumenten blijkt dat belangrijk veronderstelde thema’s uit de literatuur over overheidsorganisaties, zoals kwaliteitsmanagement en governance, weinig terugkomen
in de evaluatierapporten. Daarnaast wordt voor de praktijkinstrumenten die voor dit onderzoek
zijn geïnventariseerd, geen onderscheid gemaakt tussen publieke en private toepassing. Tot slot is
zichtbaar dat evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid vooral vanuit een
Angelsaksisch model worden uitgevoerd, dus met nadruk op toezicht en controle.
Het waarnemingsmodel dat is opgesteld gedurende deze studie, is de basis geweest voor de
uitvoering van de analyse. Op basis van deze analyse kunnen de volgende conclusies worden
geformuleerd.
Wat betreft de aanleiding en het geven van een opdracht voor een evaluatie, blijkt dat een groot
deel van de rapporten een meer naar binnen gerichte focus heeft in het besluitvormingsproces
om te gaan evalueren. Opdrachtgevers die het besluit nemen voor het laten uitvoeren van deze
evaluaties blijven daarbij redelijk onzichtbaar en staan niet genoemd in de rapporten. Zij geven
opdrachten aan zowel interne als externe partijen, maar net even meer aan interne partijen.
Overigens zijn de onderzochte informele evaluaties meestal ook interne evaluaties. In breedte van
onderwerpen en bevindingen doen deze evaluaties niet onder voor formele, extern uitgevoerde
en/of professionele evaluaties.
De externe en interne partijen die evaluaties uitvoeren gebruiken allemaal dezelfde evaluatieinstrumenten. De intern uitgevoerde evaluaties zien echter wat meer toe op de relaties binnen de
organisatie. Uit de analyse van de inhoudelijke onderwerpen die in een evaluatie geraakt worden,
blijkt ook een meer interne focus op project en organisatie, dan op de omgeving van een project.
Wat betreft de opdracht en de afbakening van de evaluatie blijkt, dat probleemstelling, doelstelling en vraagstelling in veel evaluaties onvoldoende of beperkt zijn uitgewerkt. Zonder heldere
vraag en zonder heldere afbakening kunnen ook geen duidelijke conclusies getrokken worden
en aanbevelingen worden gedaan. Een deel van de evaluatierapporten vermeldt dan ook geen
conclusies en aanbevelingen. Hooguit kan achteraf worden vastgesteld dat veel evaluaties in hun
afbakening uitgaan van bestuurs- en organisatiewetenschappelijke onderwerpen. Dat is echter
geen bewuste keuze vooraf bij de uitvoering van evaluaties.
Wat betreft het selecteren van een benadering van de evaluatie, blijkt dat vaak geen keuze wordt
gemaakt voor het toe te passen evaluatiemodel. Uit de analyse blijkt dat opdrachtgevers en projectleiders vooralsnog kiezen voor meer traditionele aanpakken. Daarin is het evaluatieproces in
ieder geval wat betreft aanpak en onderzoeksobject transparant en duidelijk te volgen.
20

Samenvatting

In de analyse is ook gekeken naar de achterliggende bestuurswetenschappelijke stroming waarin
de uitgevoerde evaluaties te plaatsen zijn. Daar waar dat herleidbaar is, zijn alleen elementen van
de meer gedateerde stromingen waarneembaar, met name het New Public Management (NPM)
paradigma. Dezelfde behoudende aanpak geldt ook voor de technieken die ingezet worden.
Ondanks een uitgebreid instrumentarium dat beschikbaar is voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek, wordt meestal een basis-set aan technieken ingezet, waarbij interviews en documentstudie de meest gangbare technieken zijn, aangevuld met enquêtes en enkele groepssessies. Het
gebruik van case studies, bewuste (purposive) sampling, observaties, narratieven en storytelling
blijft achter. Deze technieken worden in de meeste situaties ingezet bij professioneel uitgevoerde
evaluaties met een responsieve aanpak.
Met andere woorden, wat betreft de uitvoering, de rapportagefase en de monitoringfase worden
de meeste evaluaties na afloop van een project uitgevoerd met aandacht voor de resultaten van
een project en het effect daarvan op de omgeving. De projectbetrokkenen worden vaak bij het
evaluatieonderzoek betrokken. Helaas blijkt dat er nog veel te verbeteren valt in de presentatie
van de resultaten in bijvoorbeeld een evaluatierapport, in de afronding van de evaluatie en de
monitoring van het evaluatieproces als geheel.
Uit de inhoudelijke ontwikkeling van evalueren blijkt wel meer aandacht voor professionalisering
en standaardisatie. De nieuw gedefinieerde `Age of Standardisation’ van evalueren sluit daarbij
aan. Anders gezegd, het feit dat de praktijkinstrumenten en richtlijnen inhoudelijk verbreden en
tevens gestandaardiseerd worden, helpt om evaluaties te laten uitvoeren die beter vergelijkbaar
zijn. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld het combineren van frameworks tot nieuwe toetskaders,
het verbeteren van de evaluatietechnieken, de inzet van meer holistische en transdisciplinaire
aanpakken en aandacht voor de inhoudelijke sociale aspecten van evalueren en de rol van de
evaluator en belanghebbenden van een evaluatie.
De belangrijkste aanbeveling is om evaluaties snel te verbeteren, te beginnen met het zogenoemde ‘low hanging fruit’. Dat wil zeggen, zaken die snel en gemakkelijk opgepakt kunnen worden en
waarmee op korte termijn verbeteringen zijn te realiseren. Voor een deel komen die voort uit het
gestructureerd maken van een onderzoeksopzet of evaluatieopzet, en de stappen uit het beschreven evaluatieproces volgen. Deze stappen helpen bij het maken van een aantal belangrijke keuzes.
Die keuzes bewust maken zou al een grote verbetering zijn voor veel evaluaties, zonder dat dit ten
koste gaat van doorlooptijd en gevraagde inzet van betrokkenen. De keuzes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inhoudelijke aandachtspunten, en helpen opdrachtgever, evaluator
en geëvalueerde in de uitvoering van een evaluatie. Daarnaast is het belangrijk evaluaties zowel
te verdiepen als te verbreden. Daar kan het waarnemingskader een belangrijke rol is spelen als
een ‘buffet’ van inhoudelijke onderwerpen die in evaluaties een plek kunnen krijgen. Aan de hand
van de onderwerpen uit het waarnemingskader kan verdieping en verbreding worden gegeven
aan evaluaties.
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Voor de overheid geldt de aanbeveling om evaluaties beter te borgen in wetgeving en beleid,
zodat de legitimatie om te evalueren explicieter is. Daarnaast is het belangrijk om evaluaties als
projecten aan te pakken, zodat voor iedere stap de juiste keuze wordt gemaakt. Ook is het aan
te bevelen om met moderne en creatieve werkvormen ook projectmedewerkers en burgers te
betrekken bij evaluaties. Er is veel ervaring opgedaan met co-creatie, echter bij evalueren wordt
dat nog zelden toegepast. Binnen de overheid zou ook veel meer gebruik kunnen worden gemaakt
van basismateriaal als de business case van het project, de lessons learned van de projectleider
en de gegevens die de PMO verzameld heeft over het project. Tot slot zou de overheid naast de
blik naar binnen ook nog meer de blik naar buiten moeten richten door bijvoorbeeld de hulp
van professionals in beroepsorganisaties in te zetten om te komen tot betere, bredere en rijkere
evaluaties.
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Government projects with an ICT component are attracting a lot of attention. The Temporary
Committee of ICT projects has indicated that clients do not take formative evaluations seriously,
and that projects are rarely prematurely terminated as a result of these evaluations. There is
little reflection, and therefore, little learning. However, the factors that cause projects with an ICT
component to fail, have been known for a long time. These factors relate to the processes, the
products and the commitment of the people involved in a project. Based on the reports of the
Dutch Court of Audit, the government has taken small steps to improve matters at process level,
but as of yet, these steps are still insufficient.
The Scientific Council for Government Policy recommends that projects will be evaluated more
often and that a wider scope be adopted when evaluating. Not only is this important for the government that spends the taxpayers’ money on large ICT projects and wishes to run these projects effectively and efficiently. It is also relevant for society: Citizens want to know how their contribution
to the State is being spent. In this respect, projects with an ICT component are important, because
these projects provide the products and the services that not only enhance governmental services, but also provide transparency in the functioning of the government. In other words, mistakes
not only cost money, but also create a backlog of services desired by citizens.
Scientifically speaking, evaluating projects with an ICT component is interesting, firstly because
few methods exist for evaluating such projects. Secondly, it is unknown whether or not the existing
methods can be adapted to public organisations. Thirdly, evaluation fulfils several functions, which
include: justifying and controlling projects, investigating behaviour, learning and improving. It is
currently not known on which of these functions government projects with an ICT component
focus. Finally, the question is whether and how the manner of evaluation is in line with recent
developments in public administration, and in particular with the role of citizens in those developments. Summarizing, this research aims to provide knowledge and understanding of how projects
with an ICT component have been evaluated within government organisations in the recent past,
in order to contribute to a higher quality of these project evaluations in the future. To achieve
this objective, it is necessary to determine how and with what quality the evaluations have been
carried out. The central research question is: What is the quality of evaluations of government
projects with an ICT component?
For this study, the following definition of evaluation is used: ‘Evaluation is the systematic assessment
of an object’s merit, worth, probity, feasibility, safety, significance and/or equity’ (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). This definition assumes a systematic research approach with a focus on actions,
process, effect, and efficiency. Therefore, evaluation is more than an activity. Evaluation has its
place within the research methodology and within the existing classifications of sciences. Evalua23
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tion is applied research that aims to contribute to an intervention aimed at changing an existing
practice situation. Evaluation is also has its place within the experiential sciences, in particular as
a social science that studies man as an individual and in groups, and as an applied science that
studies products of human activity. This can also be seen in the the way evaluation has developed
through time. In the period before 1900, evaluation was mainly focused on scoring exams and
assessing the plans of the government. In the period after 2000, evaluation has progressed into
the ‘Age of Standardisation’ in which broad evaluation programmes, international guidelines, and
the integration of related disciplines are now part of the process. Evaluation is no longer a single
act, but an iterative process that is carried out regularly.
Today evaluations are whole projects in themselves, with specified steps that must be carried out
so that an informed choice can be made in every phase. The seven phases, which are partly based
on the intervention cycle, can be summarized as follows:
1. Determining the reason for the evaluation.
2. Deciding to carry out an evaluation.
3. Formulating the assignment and defining the demarcation of the evaluation.
4. Selecting the evaluation approach, type, and techniques.
5. Carrying out the evaluation.
6. Reporting and completing the evaluation.
7. Monitoring the evaluation process as a whole and the role of the evaluator.
In this study, specific criteria were defined for each of these phases. The criteria were derived (a)
from the literature on evaluation and (b) the literature on four related disciplines: (1) governance
and organisational science, (2) behavioural science, (3) accountancy and (IT) auditing, and (4)
quality management. Together, these criteria formed the basis of a comprehensive monitoring
framework that was used for a meta-evaluation of 88 evaluation projects with an ICT component
that had been carried out within government organisations. This meta-evaluation was carried
out as a document analysis, in which content-analytical techniques were used. In such a content
analysis, the source (or the text) is regarded as a factor in drawing conclusions about the meaning
of these sources in a context. In other words, the content analysis of this study examines the manifest content of the evaluation reports, that is the elements that are physically present, observable
and countable. One does not, for example, search for the latent meaning of texts. Based on the
results of the analysis, one does, however, reflect on the meaning of the analysis results.
The 88 evaluation reports included in this study were requested from government organisations
that use ICT in their business processes and services: departments, government organisations
acting on national level and large municipalities. The critera that were used to select reports were:
(a) the reports neded to be publicly available and (b) concern projects that had an impact on
computerised processes between 2002 and 2010. The reports were selected and requested on
the basis of a stratified random sample. In case no reports or projects were known, but only the
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organisations, the organisations were approached. The requests explicitly stated that all reports
would be kept confidential, and that it would not be possible to trace back research results to
any specific report, project, or organisation. Obtaining the reports lasted more than six months.
Several organisations responded that no reports were available. In the case of major ICT projects
at departmental level, the non-response rate was strikingly high. For this specific group, the reports were requested by name. Of the 80 selected reports from the total of 117 reports that were
mentioned by name, only 30% was obtained. The study that investigated the rationale behind the
non-response showed that respondents may fear that evaluations are not well understood, and
therefore, the reports are not sent. Another reason that was given, was that respondents fear that
the reports will be used to ‘even the score’, resulting in an unsafe situation for those involved. Finally, it is possible that reports were prepared for higher magagement as an accountability report
and therefore, are considered less suitable as material for research.
This study found that in order to produce good-quality evaluations, three different perspectives
should be taken into account. (1) The research methodology, (2) the evaluation process, and (3)
the newly developed perceptual framework for evaluations, which can be divided into the seven
phases.
(1) Concerning the research methodology, a high-quality evaluation is characterised a) by a description of the role of the evaluator, b) by careful formulation of observations, and c) sufficient
attention to consultation with stakeholders, and d) to the dissemination of the evaluation results
in the organisation.
(2) Concerning the evaluation process, it is important to note that this process can run and iterate
at any pace. Moreover, one must remember that during each step of the process, several choices
must be made that are preconditions for the evaluation as a whole and for the subsequent steps
in the evaluation.
(3) The areas of the perceptual framework that could to be considered in an evaluation are diverse.
The scientific literature on evaluation mentions, among other things, the research methodology
and the evaluation process. Besides that, it is also possible to identify practical tools that are currently being used as an evaluation framework in government projects with an ICT component. The
tools most commonly used as part of the formal and informal testing framework in evaluations are
project management tools; other practical tools are rarely used in evaluations. Additional quality
criteria can be derived from the four scientific disciplines mentioned above, to help answer the
question of which criteria must be met by high-quality evaluations.

25

Summary

With respect to the practical tools, themes that have been identified as important in the scientific
literature on government organisations, such as quality management and governance, rarely
surfaced in the evaluation reports in this study. Concerning the practical tools that were found, no
distinction was made in the 88 reports between public and private use. Finally, this study shows
that evaluations of government projects with an ICT component are mainly carried out using an
Anglo-Saxon model, emphasizing supervision and control.
The perceptual framework that was created during the study was instrumental in carrying out the
analysis. The following findings emerged using this perceptual framework.
With regard to the reasons for evaluating and carrying out the evaluation, this study found a more
inward focus in the decision-making process. The clients who decided to have these evaluations
carried out remain fairly invisible and were not mentioned in the reports. The clients give evaluation assignments both to internal and external parties, but slightly more often to internal parties.
Moreover, most of the studied informal evaluations were internal evaluations. Concerning scope
of topics and findings, the internal informal evaluations were not inferior to formal, externally
executed and/or professional evaluations.
The external and internal parties that carried out evaluations in the reports, all used the same evaluation tools. The internal evaluations, however, paid slightly more attention to the relationships
within the organisation. The analysis of the perceptual framework included in the evaluations also
revealed a greater internal focus on project and organisation instead of on the surroundings of a
project.
With regard to formulating the assignments and defining the demarcation in the evaluation, a
problem statement, objective, and research questions were often lacking or insufficiently described. Without precise questions and demarcation, it is impossible to draw any clear conclusions or
to give any proper recommendations. As a result of this lack of clear definition, multiple evaluation
reports did not have any conclusions or give any recommendations. At most, it was possible to
infer afterwards that governance and organisational-scientific topics were sometimes assumed in
the demarcation of the evaluations. However, this is not the same as making a conscious choice at
the beginning of the evaluation process.
In selecting the evaluation approach, type and techniques, the study showed that the evaluation
models that were applied in the studies were also not chosen consciously.
However, the study does show that clients and project managers still choose more traditional
approaches in which the evaluation process – at least with regard to approach and object of study
– is transparent and clear.
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In addition, this study also investigated to which underlying governance and organisational-scientific schools of thought these evaluations belonged. The only schools that could be found, were
traces of the more dated schools – the New Public Management (NPM) paradigm in particular.
The same conservative approach was also visible in the techniques that are used. Despite the fact
that an extensive range of instruments and tools are available for carrying out evaluation research,
evaluators tended to choose a basic set of techniques, favouring interviews and document study,
supplemented with surveys and the occasional group session. The use of case studies, purposive
sampling, observations, narratives, and storytelling is lagging behind. In most situations, these
techniques are used in professionally executed evaluations with a responsive approach.
With regard to the actual evaluation, reporting and monitoring, most evaluations were carried out
at the end of a project, with attention to the results of a project, its effects on the environment,
and to the involvement of project stakeholders in the evaluation process. Unfortunately, it would
appear that there is still much room for improvement concerning the presentation of the results
(e.g., in an evaluation report), the completion of the evaluation, and the monitoring of the evaluation process as a whole.
Looking at the development of evaluation over time in the literature, showed that the attention
to professional development and standardisation is growing. This is also in line with the newly
defined `Age of Standardisation’ of evaluation. The study showed that the scope of practical tools
and guidelines is becoming more broad and that evaluations are being standardised. This means
that it will be easier to produce evaluations that are more comparable to each other. Improvements mentioned included: combining frameworks into new testing frameworks, improving the
evaluation techniques, using more holistic and transdisciplinary approaches, and paying more
attention to social aspects of evaluation and the role of the evaluator and stakeholders of an
evaluation.
The most important recommendation that came out of this study, is that evaluations need to
be improved without delay, starting with the so-called “low-hanging fruit”. That is, beginning by
addressing those issues that can be dealt with quickly and easily and through which improvements
can be realised in the short term. These issues include the creation of a structured research or evaluation design, and subsequently following the steps that are described in the evaluation process.
These steps will help the evaluators make important choices from a place of awareness. Making
these choices consciously would already be a major improvement for many evaluations, without
any increase in the time required for the evaluation process or the commitment levels of those
involved. The choices made will then be based on substantive, scientifically based arguments.
In addition, the choices will help the client, the evaluator, and the evaluated in the execution of
the evaluation. It is also important both to deepen evaluations and to broaden their scope. The
perceptual framework that was created during this study can play an important role here, and be
used as a ‘buffet’ of topics to choose from in the design and improvement of evaluations.
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The recommendation for the government is to better safeguard the importance of evaluations
in legislation and policy, so the incentive to evaluate is more explicit. It is also important to view
evaluations as projects, in order to make the right choices at every step in the process. Moreover,
it is also advisable to engage project members and citizens in evaluations, using modern and creative methods. Even though co-creation has been used a lot in other areas, it is rare in evaluations.
Within the government, basic information, such as the business case of the project, the lessons
learned from the project leader, and the data that were collected on the project by the PMO,
could also be used much more frequently. Finally, in addition to the inward focus, the government
should also shift its focus outwards, for example by using the help of professionals in professional
bodies in order to attain better, broader, and richer evaluations.
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Probleemstelling en onderzoeksopzet
‘The significant problems we face cannot be solved by the same level of thinking that created them.’

Albert Einstein (Ross & Weill, 2004)

1.1. Inleiding
De aandacht voor de ICT van de overheid is momenteel groot, zeker nu vervolgacties worden
gedefinieerd naar aanleiding van het recente parlementaire onderzoek onder leiding van commissievoorzitter Ton Elias. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) is ingericht, waarmee één van de aanbevelingen van het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT wordt ingevuld. Met name de aandacht voor
het falen van ICT-projecten van de overheid is groot (zie bijvoorbeeld Westerveld, 2007; Verhoef,
2007; Van Oosterhout, 2007; Rooij, 2008; Beek, 2008; Broek & Braak, 2008; Maat & Florijn, 2009;
Gianotten, 2010; Tromp, 2013, Chaos, 2016). Zelfs in actualiteitenprogramma ‘Zembla’ van de
NOS worden ICT-projecten van de overheid onder de aandacht gebracht van het grote publiek.
Een vraag die regelmatig gesteld wordt is, of de betrokken overheidsfunctionarissen wel leren
van de gemaakte fouten. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt die
vraag expliciet in haar rapport over de iOverheid (WRR, 2011). En in het eindrapport van het parlementair onderzoek staat de bevinding dat er te weinig geleerd wordt, en dat maatregelen om de
leercirkel op gang te brengen noodzakelijk zijn. Een startpunt voor een leercirkel kan een evaluatie
zijn, zoals dit ook in het eindrapport van het parlementair onderzoek beschreven staat: ‘Projecten
behoren niet alleen na afloop, maar ook vooraf en tijdens de uitvoering te worden geëvalueerd.’
(TK 33326-5, 2014). Dit onderzoek geeft aanbevelingen ter verbetering van deze evaluaties.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek naar het evalueren van overheidsprojecten
met een ICT-component is vormgegeven. Deze dissertatie benadrukt het belang om projecten
met een ICT-component bij de overheid te evalueren. Met kwalitatief goede evaluaties kan een
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organisatie zich verantwoorden en transparantie bieden. Een goede evaluatie vormt ook de basis
om te leren en te verbeteren.
Na de probleemstelling volgen de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek (Segers, 1999). Voor de verdere uitwerking van dit hoofdstuk is de aanpak van Verschuren
& Doorewaard (2007) als basis genomen. Zij definiëren twee onderdelen voor het ontwerpen van
een onderzoek:
1. Het conceptueel ontwerp van het onderzoek dat achtereenvolgens de doelstelling en het
onderzoeksmodel beschrijft, inclusief onderzoeksobject, vraagstelling en de begripsbepaling.
Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk het onderzoeksmodel als laatste beschreven.
2. Het onderzoekstechnisch ontwerp dat het onderzoeksmateriaal, de -strategie en -planning
beschrijft. In dit hoofdstuk is het onderzoekstechnisch ontwerp kort beschreven; in hoofdstuk
6 en 7 wordt het nader uitgewerkt. De onderzoeksplanning is niet opgenomen in deze dissertatie.

1.2. Probleemstelling: De overheid en ICT-projecten
1.2.1.	Tijdelijke Commissie ICT-projecten vindt evaluatie onvoldoende
In de context van dit onderzoek vormen de resultaten van de Tijdelijke Commissie ICT Projecten
een belangrijk onderdeel. In juli 2012 startte de Tijdelijke Commissie ICT Projecten bij de Overheid
met het parlementair onderzoek (TK, 33326-1, 2012). Ze had als taken om (1) in kaart te brengen
wat de maatschappelijke effecten zijn van het niet op orde hebben van informatieprocessen en
-stromen van de overheid door middel van ICT(-projecten), (2) te onderzoeken wat de rollen zijn
van de betrokken ambtenaren en de Tweede Kamer hierin en (3) om aan te geven hoe die rollen beter kunnen worden ingevuld. In de deelvragen van het parlementair onderzoek is de vraag
gesteld wat de projecten vanuit hun eigen perspectief beter kunnen doen. De Tijdelijke Commissie
ICT Projecten doet daarmee een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van diegenen die bij een
project betrokken zijn.
In de eindrapportage van het parlementair onderzoek worden onder meer conclusies getrokken
over het evalueren van projecten. Deze conclusies worden in relatie gebracht met het projectmanagement. Zo vermeldt het eindrapport onder meer over opdrachtgevers van projecten:
‘Opdrachtgevers nemen tussentijdse evaluaties vaak niet serieus en beëindigen projecten zelden
voortijdig.’ Ook wordt de waarde van reflectie benoemd: ‘Een voorwaarde voor een succesvolle
reflectie is dat de projectorganisatie in staat is om lessen te trekken en haar werkwijze te verbeteren.’ De waarde van een evaluatie wordt mede bepaald door de opdrachtgever van een evaluatie,
bijvoorbeeld door acties te definiëren naar aanleiding van bevindingen of in gesprek te gaan met
de opdrachtnemer van een project. In het geval van ICT-projecten bij de overheid, blijkt uit het
parlementair onderzoek dat ook het toezicht door de Tweede Kamer op evaluaties ontbreekt (TK
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33326-5, 2014). Er is dus ruimte voor verbetering van evalueren en het gebruik van evaluatieresultaten.

1.2.2. Onderzoekers benoemen faalfactoren van ICT-projecten
Naar succes- en faalfactoren van ICT-projecten, zowel voor de publieke sector als voor de private
sector, is veel onderzoek gedaan (ARK, 2007; ARK, 2008; Stuurman, 2009; Standish Group, 2009;
Beenker, 2010; Jung & Looi, 2011; Schönfeld, 2012; ARK 2013, Standish Group, 2016). Deze
onderzoeken schetsen het volgende beeld over ICT-projecten in de publieke en private sector:
slechts een derde van de projecten levert binnen tijd en budget de gevraagde eindproducten op,
een derde van de projecten wordt voortijdig beëindigd en de helft van de projecten kost bijna
tweemaal zo veel als oorspronkelijk gebudgetteerd.
De diverse onderzoeken geven duidelijke faalfactoren van een ICT-project. Volgens de Algemene
Rekenkamer kennen de kostenoverschrijdingen en uitloop in planningen als hoofdoorzaak dat
de betrokken samenwerkende partijen in een project elkaar gevangen houden en dus niet onafhankelijk van elkaar acteren; een conclusie uit de onderzoeken naar ‘lessen uit ICT-projecten’
bij de overheid (ARK, 2008). Stuurman (2009) benoemt de zogenoemde high hitters die falen of
mislukkingen veroorzaken: inadequaat projectmanagement, niet-realistische deadlines, slechte
communicatie, incomplete dan wel zwakke definitie van requirements en het onvoldoende betrekken van toekomstige gebruikers van het eindresultaat. Jung & Looi (2011) noemen vier grote probleemgebieden: ontbreken van een gemeenschappelijk doel, ontbreken van goed gereedschap en
resources, onvoldoende communicatie en samenwerking en te grote complexiteit. Beenker (2010)
geeft daarnaast aan dat de opdrachtgever een belangrijke rol speelt bij het slagen of falen. Beenker (2004) benoemt daarnaast factoren als communicatie, perceptie, de misfit tussen leverancier
en opdrachtgever, commerciële dynamiek en samenwerkingsvormen als mogelijke faalfactoren
voor complexe projecten. Schönfeld (2012) geeft concrete voorbeelden van deze mislukkingen,
en benoemt ook het rollenspel tussen opdrachtgever, stuurgroep en projectleider als één van de
belangrijke aandachtspunten (zie ook: Van der Molen, 2013).
Als de faalfactoren van ICT-projecten zo duidelijk zijn te benoemen, is het de vraag of en op welke
manier deze kennis is gebruikt door opdrachtgevers en opdrachtnemers van ICT-projecten bij de
overheid.

1.2.3. Overheid zet in op procesingrepen
De faalfactoren uit bovengenoemde onderzoeken hebben te maken met drie thema’s. Deze
thema’s zijn het proces van een project, de producten die door een project worden opgeleverd en
de mensen die aan een project werken (Cooper & Kleinschmidt, 1986). De diverse maatregelen
die door de overheid zijn genomen naar aanleiding van de bespreking van de aanbevelingen uit
de rapportages van de Algemene Rekenkamer over de ICT van de overheid in 2007 en 2008 in de
Tweede Kamer (TK 30505-2, 2006b), zijn vooral maatregelen die ingrijpen op het thema ‘proces’.
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Deze maatregelen betroffen onder andere het bij ieder departement aanstellen van een CIO, de
aanstelling van een Rijks-CIO, het uitvoeren van gateway reviews en de jaarlijkse rapportage aan
de Tweede Kamer over de grote ICT-projecten van de overheid, inclusief een openbaar beschikbaar dashboard waarop de projectvoortgang is te volgen (ARK, 2013). In de rapportage aan de
Tweede Kamer wordt expliciet ingegaan op drie aandachtspunten van de projecten: de deadlines,
het budget en de mate waarin aan kwaliteitsborging is gedaan, bijvoorbeeld door kwaliteitstoetsen. In de rapportage worden de uitgevoerde evaluaties met naam en toenaam genoemd. Met
andere woorden, de thema’s ‘product’ en ‘mens’ worden in de recente maatregelen onderbelicht.
Aandacht voor producten zou betekenen dat aandacht gegeven wordt voor de eindproducten
en diensten die de projecten opleveren, en de wijze waarop deze geïmplementeerd en gebruikt
worden. Aandacht voor de mens zou bijvoorbeeld betekenen welke effecten producten en diensten op belanghebbenden hebben, en op welke wijze projectleden en andere belanghebbenden
daaraan hebben bijgedragen.
De laatste jaren laten overigens een kleine verandering zien in het aantal concrete maatregelen.
De Algemene Rekenkamer concludeert in 2012 voorzichtig dat: ‘… het Rijk een duidelijke impuls
heeft gegeven aan een doelmatige beheersing van ICT-projecten, als we de huidige aanpak van
ICT-projecten vergelijken met de situatie ten tijde van onze onderzoeken ‘Lessen uit ICT-projecten’
bij de overheid uit 2007 en 2008 (ARK, 2007; ARK, 2008). We concluderen echter ook dat een
optimale beheersing nog lang niet is bereikt.’ (ARK, 2013). De Algemene Rekenkamer kijkt in haar
onderzoek uit 2012 naar de inzet van ICT-haalbaarheidstoetsen, het gebruik van afwegingskaders
voor sourcing, de inzet van business cases, de transparantie van de ICT-dashboards en de wijze
waarop gateway reviews worden ingezet in de diverse fases van een project.
De Algemene Rekenkamer waarschuwt voor herhaling van de door haar geconstateerde problemen en voor het onvoldoende leren van de lessen uit uitgevoerde projecten. De Algemene
Rekenkamer geeft daarbij een aanvullende waarschuwing, namelijk dat: ‘de beheersmaatregelen
te veel uitgaan van zuivere ICT-projecten, terwijl het voornamelijk gaat over grote projecten met
een belangrijke ICT-component’ (ARK, 2013). Deze laatste twee waarschuwingen zijn relevant:
de nadruk op het leren van lessen en het verbreden van het aandachtsgebied van ‘ICT-projecten’
naar ‘projecten met een belangrijke ICT-component’.

1.2.4. De overheid beschouwt ICT nog te veel vanuit interne organisatie
De Algemene Rekenkamer staat niet alleen in haar visie om breder te kijken naar ‘projecten met
een ICT-component’. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2011) ziet
namelijk ook dat beheersmaatregelen te veel uitgaan van het ICT-deel van projecten. Ze beschrijft
in haar rapport over de iOverheid dat: ‘De overheid beschouwt ICT in eerste instantie vooral als
een instrument om de interne organisatie en processen, met name op het terrein van uitvoering,
efficiënter en effectiever te maken’. Ze adviseert om de dominante visie te verlaten dat ICT een
neutraal instrument is dat ingezet kan worden om bepaalde doelen te bereiken. De Wetenschap32
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pelijke Raad voor het Regeringsbeleid doet de aanbeveling om meer aandacht te schenken aan
andere (voorziene of onvoorziene) effecten die de inzet van technologie met zich meebrengt (of
kan brengen) op mensen, organisaties en de samenleving. Ze adviseert dus om de thema’s ‘mens’
en ‘product’ niet alleen in te zetten op ‘proces’-maatregelen ter verhoging van efficiëntie en effectiviteit van processen binnen de eigen organisatie.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid beveelt dan ook nadrukkelijk aan om meer
te evalueren en de afbakening van de evaluatie te verbreden van alleen interne ICT-trajecten naar
de organisatie en de bereikte effecten. Bij deze aanbeveling geeft ze ook aan dat door het feit dat
ICT-projecten van de overheid nauwelijks worden geëvalueerd er ook sprake is van een beperkt
leereffect (Bronsgeest, 2011; WRR, 2011; Bekkers, 2013).
In de opdracht aan de Tijdelijke Commissie ICT-projecten bij de overheid worden alle hierboven
beschreven ontwikkelingen expliciet gemaakt: het mislukken van een ICT-project wordt direct
gekoppeld aan het niet goed inzetten van financiële middelen en dus aan het misbruik van belastinggeld. De kosten van de projectuitvoering en de wijze van de projectuitvoering (‘proces’)
en het eindresultaat van een project (‘product’) krijgen daarmee aandacht, maar ook de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met de uitloop van een project én de maatschappelijke
kosten die ontstaan als het eindproduct van het project onvoldoende blijkt. De discussie rondom
transparantie van de overheid wordt één-op-één doorvertaald naar transparantie van haar ICTprojecten (TK, 33326-1, 2012).
Op basis van de hiervoor genoemde problematiek ten aanzien van evaluaties die onvoldoende van
kwaliteit zijn en beperkt ingezet worden om van te leren, het gebruik van kennis van faalfactoren
van ICT-projecten, de procesingrepen van de overheid en de interne blik van de overheid, kan
gesteld worden dat het evalueren van projecten met een ICT-component extra aandacht behoeft.
Door middel van het uitvoeren van kwalitatief goede evaluaties kan de overheid zich beter
verantwoorden en de gevraagde transparantie bieden. Evaluaties bieden tevens een basis voor
leren en verbeteren. Het evalueren van projecten met een ICT-component bij de overheid is dan
ook zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant. Om de doelstelling en centrale vraag
van dit onderzoek te kunnen onderbouwen, wordt deze maatschappelijke en wetenschappelijke
relevantie eerst nader toegelicht.

1.3.	Maatschappelijke relevantie
De maatschappij stelt eisen aan de overheid op het gebied van transparantie, effectiviteit, efficiëntie, de mogelijkheid tot beïnvloeding en dienstverlening (Drucker, 1994; De Goede & Nelissen,
1996; Pieterson, 2009). De eisen die burgers aan de overheid stellen worden steeds hoger. Burgers
willen bijvoorbeeld graag informatie over welke gegevens de overheid over hen heeft vastgelegd
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en ze willen weten wat er met ‘hun’ belastinggeld is gedaan (Burger@overheid.nl, 2006; Pieterson,
2009). Men wil dat deze informatie eenvoudig toegankelijk is, liefst via diverse mobiele devices
(Lanting, 2011; Van den Hoff, 2011; Van Berlo, 2012). Deze roep om inzicht klinkt steeds harder.
Burgers zijn assertiever geworden en ook steeds beter in staat hun vraag te formuleren (WRR,
2004). Daarnaast is de netwerkmaatschappij in steeds meer facetten aanwezig, is iedereen met
elkaar verbonden, is informatie een ‘flow’, en werken we steeds minder in hiërarchieën en meer in
samenwerkingsverbanden (Committee on Standards in Public Life, 2001a, 2001b, 2008; Hinssen,
2014). Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de dienstverlening en daarmee aan de ICT
van de overheid.

1.3.1. ICT helpt bij het vervullen van wensen vanuit de maatschappij
Aan een deel van deze eisen wordt door overheidsorganisaties voldaan door ICT in te zetten.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de diverse overheidsnota’s die ingaan op eisen uit de maatschappij
die worden gerealiseerd via digitalisering en de inzet van ICT (Huppes, 1992; TK 29 362-1, 2003;
Slagmolen, 2004; NUP, 2008; ICTRegie, 2009) (zie bijlage 1). ICT is niet alleen een instrument om
interne organisatie en processen in de uitvoering efficiënter en effectiever te maken, maar is ook
een hulpmiddel om de relatie met burgers en bedrijven te verbeteren. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid geeft aan dat dit meer aandacht nodig heeft en adviseert dat de
overheid in haar ICT-projecten meer oog moet hebben voor (voorziene of onvoorziene) effecten
die de inzet van technologie met zich mee kan brengen op mensen, organisaties en samenleving
(WRR, 2011). ICT-projecten en de uiteindelijk in te zetten ICT die ze opleveren, worden daarmee
zowel een kritieke succesfactor als een groter wordende risicofactor voor de overheid (Dymond,
1995; Coutu, 2002; Thijn, 2004; Initiatiefgroep ‘Debelgendoenhetbeter.nl’, 2004; Lips et al., 2005;
Postma & Wallage, 2007; Rosenberg, 2008).

1.3.2.	Gevolgen van fouten van overheids-ICT
Dit hoofdstuk laat zien dat het niet altijd goed gaat met projecten met een ICT-component binnen
de overheid en ook niet met de realisatie en implementatie van de producten van deze overheidsICT. De fouten die gemaakt worden bij de realisatie en implementatie van ICT, hebben ten minste
twee gevolgen.
Ten eerste krijgen overheidsorganisaties niet de ICT die ze nodig hebben om hun werkprocessen en daarmee hun maatschappelijke taak goed uit te voeren. Ook overheidsorganisaties willen
immers optimale kosten-batenverhoudingen voor overheidsuitgaven. De Nederlandse overheid
sluit aan bij de mondiale trend om besturing en beheersing en de daarbij behorende verantwoordingsmechanismen te verbeteren (BZK, 2010a; EC, 2010; BZK, 2013).
Ten tweede krijgen burgers en bedrijven niet de dienstverlening die aan hen is beloofd en die ze
nodig hebben (Zwienink & Wisse, 2008). ICT die onvoldoende functioneert heeft daarnaast nog
een afgeleid effect, namelijk dat de digitale kloof in de samenleving erdoor wordt vergroot (Van
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Dijk, 2003; OECD, 2005a en OECD, 2005b; EC, 2010). Burgers die veel moeite ondervinden in het
toepassen van nieuwe technologie, zullen door slechte ICT nog minder toegang hebben tot de
overheid.
Als de inzet van ICT door de overheid onvoldoende goed slaagt, hebben burgers en bedrijven daar
last van, maar de overheid zelf ook. Belastinggeld wordt dan niet goed ingezet, en mogelijk zelfs
verspild indien projecten worden gestopt of geen eindproducten opleveren (Pieterson, 2009). Een
project met een ICT-component binnen de overheid dat niet of onvoldoende slaagt heeft dus een
brede impact.

1.3.3. Fouten voorkomen loont
Een logische stap is het goed besturen en monitoren van projecten met een ICT-component binnen de overheid en om evaluaties te doen van lopende en afgesloten projecten. Door projecten te
evalueren kunnen lessen geleerd worden voor volgende projecten (Axelos, 2011). Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt, dat evalueren van projecten en leren van het verloop
van projecten nog een belangrijk te ontwikkelen aandachtspunt is voor de Nederlandse overheid.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid constateert in haar rapportage over de
iOverheid in 2011 dat er sprake is van evaluatiearmoede bij de overheid. Projecten worden
onvoldoende geëvalueerd. De evaluaties die wel worden gedaan, worden beperkt gebruikt om
van te leren voor andere projecten (WRR, 2011). Het is niet zo dat er geen regels zijn die kaders
meegeven voor dergelijke evaluaties. In 2009 is de ‘Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, beginselen van deugdelijk overheidsbestuur’ uitgebracht (BZK, 2009a). Daarnaast bestaan
de Algemene Rekenkamer en diverse auditdiensten binnen de overheid die regelmatig onderzoek
doen, ook naar projecten met een ICT-component binnen de overheid. Dit leidt echter nog niet
tot een verandering in de wijze van evalueren van projecten met een ICT-component binnen de
overheid. Dit wordt bevestigd door de commissie Elias. Ze beschrijft in het eindrapport van het
parlementair onderzoek dat de overheid te weinig leert en dat er meer en vaker moet worden
geëvalueerd (TK 33326-5, 2014).
Internationaal roepen de OECD en de Verenigde Naties in hun rapportages op tot het voeren van
een goede ‘governance’ en geven daarvoor ook handreikingen (Forum Board, 2005; Bovaird &
Löffler, 2009; OECD, 2009). Deze handreikingen werden tot voor kort echter niet overgenomen
door de Nederlandse overheid, in tegenstelling tot wat bij andere landen het geval is, zoals blijkt
uit het project ‘Internationale vergelijking: Rijksdienst voor de Toekomst’. In dat project zijn negen
afzonderlijke landenstudies verricht waarin per land diverse innovatieve maatregelen, initiatieven
en hervormingen naar voren komen, inclusief de daarvoor beschikbare technieken voor auditen,
controle en evaluatie (Twist et al., 2009). In Nederland is vooral ingezet op controle en toezicht,
bijvoorbeeld door voor ieder departement een CIO aan te stellen, het aanstellen van een Rijks-
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CIO, het uitvoeren van gateway reviews, het jaarlijks rapporteren aan de Tweede Kamer over grote
ICT-projecten en een dashboard voor de projectvoortgang (ARK, 2013).
In het private domein bestaan ook meerdere maatregelen naar aanleiding van de eis op betere
besturing en de eis op meer controles en toezicht. In Nederland kennen we de Code Tabaksblat, op
hoofdlijnen vergelijkbaar met de uitgangspunten die beschreven zijn in de Amerikaanse ClingerCohen Act uit 1996 en de Sarbanes-Oxley Act uit 2002 (Anand, 2008; Moeller, 2008). Deze wetten
hebben in Amerika gezorgd voor een toename van het aantal audits. Het betreft hier audits, dus
zowel audits in de ICT als ook audits naar besturingsprocessen, financiën, beveiliging en diverse
andere bedrijfsprocessen. In Nederland is deze toename ook zichtbaar (Van Hoesel et al., 2005;
Bos & Harting, 2006; Bovaird & Löffler, 2009; Newman & Clarke, 2009). In audits en evaluaties
aan de hand van de genoemde codes worden concepten als de menselijke maat, integriteit en
maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel van interne en externe evaluaties. De operationalisatie van deze thematiek lijkt nog in een vroeg stadium, maar de wens om op een andere
wijze te evalueren bestaat al enige tijd binnen het vakgebied van organisatieadviseurs, auditors en
accountants (Vercayie, 2004).
Met andere woorden, het evalueren van ICT-projecten bij de overheid is nog een jong terrein en
dus voor veel verbetering vatbaar. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor audits toe in zowel het
publieke als private domein. Onderzoeken naar ICT-projecten van de overheid geven voldoende
aanknopingspunten om evalueren tot een belangrijk speerpunt te maken. Onderzoek naar daadwerkelijk uitgevoerde evaluaties van ICT-projecten bij de overheid, gecombineerd met bevindingen uit literatuuronderzoek over evalueren, kan helpen om aanbevelingen te formuleren over hoe
men tot betere evaluaties kan komen.

1.4. Wetenschappelijke relevantie
Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de theorie van het evalueren, in het bijzonder
met betrekking tot projecten met een ICT-component bij de overheid. Evalueren wordt in dit onderzoek geplaatst binnen de context van de overheid. Deze context kent een multidisciplinaire signatuur waarin omgevingsmanagement, verandermanagement, organisatie-inrichting en –structuur,
financieel management, personeelsmanagement, en management van de informatievoorziening
een rol spelen (Lemstra et al., 1988). In het onderzoek wordt de theorie van evalueren dan ook
aangevuld met inhoudelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor het evalueren van projecten met
een ICT-component bij de overheid.

1.4.1. Evaluatiemethoden
In de literatuur bestaan verschillende rubriceringen van benaderingen van evalueren die een scala
aan methoden van evalueren helpen indelen. Deze evaluatiemethoden zijn niet gevalideerd en de
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evaluatiemodellen zijn voornamelijk descriptief van aard (Alkin, 2004; Stufflebeam & Shinkfield,
2007). Newman & Clark zien daarnaast methodologische problemen met het doen van evaluaties
ten aanzien van de robuustheid van de methode, het object van onderzoek en de mate van vergelijkbaarheid met andere overheidsorganisaties (Newman & Clarke, 2009).
Ook Nijland (2004) geeft aan dat de methoden tekortschieten om ICT te evalueren, en dat organisaties weinig doen aan het adopteren van technieken om te evalueren. Het onderzoek van Nijland
focust zich vooral op het ontwikkelen van informatiesystemen en de evaluatie van de kosten en
baten. Alleen al de toepassing van traditionele kosten-batentechnieken in ICT-evaluaties schiet
tekort en wordt soms meer als ritueel dan als onderbouwend voor beslissingen ingezet.
Nijland (2004) geeft ook aan dat het onderwerp van evalueren van ICT uitgebreid wordt belicht in
managementvakbladenen wetenschappelijke publicaties, maar dat dit in schril contrast staat met
het gebruik van evaluatiemethoden in de praktijk. Evaluatiemethoden schieten volgens Nijland
tekort op het gebied van management van de kosten en baten van ICT.
Power en Clarke zien ook dat de aandacht voor evaluaties van ICT-projecten toeneemt en spreken
zelfs van een ‘audit explosion’ binnen het publieke domein. Die toename is ook zichtbaar in de
Nederlandse situatie (Power, 1999; Hoesel et al., 2005; Bos & Harting, 2006; Bovaird & Löffler,
2009). De jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer over grote ICT-projecten van de overheid
is een voorbeeld van deze extra aandacht voor kwaliteit en voor evalueren. In deze jaarlijkse rapportage worden de kwaliteitstoetsen per project opgenoemd.
Dit onderzoek verstevigt de wetenschappelijke basis voor het uitvoeren van evaluaties van projecten met een ICT-component binnen de overheid. Daartoe wordt in kaart gebracht met welke
evaluatie-instrumenten en vanuit welke inhoudelijke kaders wordt geëvalueerd, en hoe er wordt
geëvalueerd. Door dit te onderzoeken kan vervolgens een bijdrage worden geleverd aan het
verbeteren van het evalueren van projecten met een ICT-component bij de overheid.

1.4.2.	Relatie met ontwikkelingen in het openbaar bestuur
Evalueren van projecten met een ICT-component bij de overheid houdt in dat deze projecten
uitgevoerd worden binnen een veranderende, multidisciplinair acterende overheid. Een van de
aspecten van de multidisciplinaire overheid is de relatie van de overheid met burger en bedrijf. In
het openbaar bestuur is een verschuiving te zien van New Public Management (NPM) naar New
Public Service (NPS) en naar New Public Governance (NPG). Daarmee verandert de relatie tussen
overheid en burger en bedrijf.
In het New Public Management (NPM) bestaat de relatie tussen overheid en burger uit een meer
ondernemende overheid en een marktgerichte benadering (Osborne & Gaebler, 1992; Nelissen
et al., 1996; Berman, 2006). De focus ligt op de publieke organisatie zelf waarbij uitgegaan wordt
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van een regulatieve maatschappelijke omgeving en waarbij diverse technieken vanuit de private
sector worden gebruikt om de publieke organisatie te managen (Osborne, 2010). Dat houdt in dat
wordt uitgegaan van de open rationele systeemtheorie. De publieke sector wordt daarin gezien
als een inter-organisationeel proces dat binnen een horizontaal georganiseerde markt op een
economische en zo efficiënt mogelijke wijze publieke services verleent.
Wat daarop volgt is de New Public Service (NPS), een democratische politieke theorie over de
relatie tussen burger en overheid waarbij management en de organisatieontwerpen een meer
politieke traditie volgen, of in de woorden van Denhardt (2008) ‘een meer humanistische traditie’.
De burger is in NPS nadrukkelijk een civilian die naast klant van de overheid ook een beïnvloeder
is van de overheid en soms parttime taken uitvoert als deelnemer en co-creator van de overheid.
De burger wordt meer en meer gezien als een actieve social agent en is geen passieve respondent
meer van overheidshandelen (Denhardt, 2008). Dit gedachtegoed kennen we uit het begin van de
19e eeuw van de Amerikaanse Social Gospelers die in de periode 1900-1920 het creative citizenship en een holistisch ethisch-moreel sociaal overheidssysteem propageerden (Jun, 2002, p. 83).
In het New Public Governance (NPG) wordt aangesloten bij de pluralistische en gefragmenteerde
complexiteit van de eenentwintigste eeuw (Osborne, 2010). Daar waar NPS zich meer richt op de
rol van de burger en het optimaal functioneren van de overheidsorganisatie, richt NPG zich meer
op het managen van de omgeving van de overheidsorganisatie. Denhardt (2008) stelt vanuit NPS
vijf hoofdpunten op voor optimaal functionerende publieke organisaties, waaronder de zorg voor
een duidelijke missie voor de publieke organisatie, dienstbaarheid ten opzichte van cliënten, eigen
verantwoordelijkheid en de leiding voor ambtenaren over hun eigen werkgebied, incrementele
verandering van de eigen organisatie en toewijding van allen aan de publieke zaak. Vanuit NPG
wordt aan overheidsmanagers gevraagd te managen met een blik gericht naar buiten de organisatie, en om in inter-organisationele omgevingen te acteren. Naast het samenwerken met burgers
en het aanbieden van services aan burgers ligt de focus ook op onderhandelen over toegevoegde
waarde en het managen van netwerken en de onderlinge relaties. Dit sluit aan bij de waarneming
dat overheidsorganisaties meer netwerkorganisaties worden binnen ketens van overheidsorganisaties (Goldsmith & Eggers, 2004). De keten bestaat om met producten en diensten waarde toe te
voegen aan burgers en bedrijven (Simmel, 1955; Wright Mills, 1959; Moreno & Fox, 1987; Calas &
Smircich, 1999; Scott & Davies, 2007; Tosi, 2008; Tjemkes et al., 2010).
De verschuiving van de wijze waarop de overheid de burger ziet, en die de burger ook een rol toekent, leidt tot een mogelijke inhoudelijke verandering in de wijze waarop de overheid projecten
uitvoert. De verwachting is namelijk dat projecten met een ICT-component anders worden uitgevoerd. Vanuit het perspectief van NPS maken deze projecten enerzijds andersoortige producten
ten behoeve van de interactie met burger en bedrijf, en anderzijds zullen ze gebruikmaken van
de input van burgers en bedrijven bij de projectuitvoering. Termen als co-creatie en burgerparticipatie, het betrekken van burgers bij het formuleren van functionele eisen en gebruikerswensen
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zijn voorbeelden van deze nieuwe manier van werken (Tapscott & Caston, 1993; Tapscott, 1998;
Tapscott & Williams, 2007; Van den Hoff, 2011; Lanting, 2011). Vanuit NPG wordt dit bovendien
gedaan in interactieve netwerken en ketens van overheidsorganisaties. In dit onderzoek wordt
de literatuur van de bestuurs- en organisatiewetenschap gebruikt om het waarnemingskader
te verrijken met de theorie van NPS en NPG. Daarmee wordt onderzocht of burgers en andere
(overheids-) organisaties daadwerkelijk een rol hebben in projecten met een ICT-component bij de
overheid, en of recente inzichten in de bestuurs- en organisatiewetenschap waarneembaar zijn bij
de uitvoering en evaluatie van projecten met een ICT-component bij de overheid.

1.4.3. Besluitvormingsprocessen in het openbaar bestuur
De New Public Service (NPS) en New Public Governance (NPG) beschrijven een andere rol van
de burgers en netwerken in relatie tot het openbaar bestuur. De praktijk van alledag is dan
ook van invloed op de meer rationele besluitvormingsprocessen die het openbaar bestuur van
oudsher kent. Een overheersend model voor overheidsorganisaties is het rationele model van
een administratieve organisatie vanuit de Public Administration-theorie (Braam, 1988; Rollinson,
2008, p.253; Osborne, 2010). In deze ‘rationeel-legale’ benadering van de overheidsorganisatie
wordt de overheidsorganisatie beschouwd als een ‘verzameling van mensen en middelen om een
gemeenschappelijk doel zo efficiënt, effectief en bewust mogelijk te realiseren’ (Bekkers, 1998;
Bogt, 2005). Ook recente veranderingen in overheidsmanagement richten zich nog veel op instrumentele veranderingen op het gebied van de organisatiestructuur en de planning en control,
met als doel verzakelijking en grotere resultaat- en klantgerichtheid (Lips et al., 2005; Bogt, 2005).
Ferlie et al. (2007) concludeert dat ondanks de vernieuwingen van overheidsmanagement, de
basisprincipes van Weber blijven doorschemeren in de opzet en werking van grote overheidsorganisaties in de 21e eeuw.
Het rationele model van besluitvorming heeft een tendens in zich om waarden als vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid te vertalen naar meer technische criteria als kosten en baten, doelstellingen
en effecten. Volgens Jun (2002, p. xxii en xxi) is daarmee sprake van een kloof tussen de theorie
van het rationele model en de werkelijke praktijk. De rationele benadering van overheidsmanagement hecht volgens Denhardt te weinig waarde aan de impact van het menselijke denken
en handelen, aan het leren en aan het vergaren van kennis (Denhardt, 2008). Denhardt hecht
meer waarde aan praktijkervaring, dus aan een meer empirische benadering, of tenminste een
poging tot een synthese tussen een rationalistische benadering en een empirische benadering1.
De WRR (2009) steunt de visie tot een meer empirische benadering vanuit het perspectief van de

1. Het rationalisme gaat uit van de veronderstelling dat we de mogelijkheid hebben feiten van de wereld te kennen
zonder een beroep te doen op de zintuigen, maar a priori (door te redeneren) kennen. De empirische aanpak houdt
binnen de filosofie in dat kennis alleen op basis van zintuiglijke ervaring kan worden opgedaan (a posteriori). Zowel
de a priori-kennis als de a posteriori-kennis kan op basis van feiten (synthetisch) en op basis van de betekenis van
woorden (analytisch) worden gebaseerd (Law, 2008, p. 66-71).
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gedragseconomie, en geeft aan dat het onwenselijk is om mensen meer rationeel te willen maken
en dat het onjuist is ervan uit te gaan dat mensen altijd rationeel handelen.
Osborne (2010) geeft aan dat er meer sprake is van socio-politieke governance, waarbij de overheid voor de legitimering van haar handelen afhankelijk is van andere actoren. Ook de zelforganiserende inter-organisationele netwerken worden belangrijker bij het implementeren en leveren
van publieke diensten. De besluitvorming vindt plaats in netwerken en als gevolg van diverse
onderlinge relaties op basis van onderhandelingen over toegevoegde waarde en de betekenis van
producten en diensten voor de maatschappij.
Met andere woorden, wat dit onderzoek toevoegt is aandacht voor de ontwikkeling in het
openbaar bestuur ten aanzien van besluitvormingsprocessen. In het waarnemingskader worden
de diverse soorten besluitvormingsprocessen dan ook opgenomen. Daardoor kan onderzocht
worden hoe besluitvormingsprocessen rondom evaluaties plaatsvinden, en of elementen van de
diverse bestuurswetenschappelijke stromingen zijn terug te vinden in de evaluaties.

1.4.4. Publiek versus privaat
Projecten met een ICT-component worden zowel in de publieke als private sector uitgevoerd.
De inhoudelijke instrumenten om een dergelijk project te evalueren, worden toegepast op zowel
publieke als private organisaties. Dat lijkt in contrast te staan met het discours in de theorievorming over het openbaar bestuur, waarbij wordt aangegeven dat overheidsorganisaties niet
te besturen en te managen zijn met instrumenten uit de private sector (Denhardt, 1984, 2008).
Er zijn wezenlijke verschillen tussen private en publieke organisaties. Dahl en Lindblom maken
bijvoorbeeld onderscheid tussen agencies en enterprises (Ferlie et al., 2007). Verschilpunten zijn
terug te vinden in de financiering van de organisaties, de tendens naar bureaucratische procedures en de relatie tussen inspanning van medewerkers enerzijds en de output en de effecten van
de organisatie anderzijds.
Jun (2002) geeft aan dat private organisaties zich meer richten op effectiviteit, efficiëntie en
resultaten (output), en dat publieke organisaties zich richten op sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, menselijke waardigheid en effecten (outcome); uitgangspunten die men niet kan mixen.
Anders gezegd: ‘Running government like a business is probably the most crude and compact
translation in managerialese of the adoption of market principles in public management’ (Jun,
2002). Micklethwait en Wooldridge (1997) beschrijven een aantal gevallen waarin het gebruik van
managementconcepten uit het private domein teleurstellend zijn bij gebruik in het publieke domein. Bovaird en Löffler (2009) vragen zich echter af wat er nu zo publiek is aan publieke services,
en geven voorbeelden vanuit onder meer de UK waar zelfs de meest publieke taken door private
organisaties worden uitgevoerd, tot en met de publieke omroep aan toe. Osborne en Gaebler
(1992) beschrijven die ontwikkeling ook, en met hun hervormingsvoorstellen voor de overheid
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benadrukken zij het belang van een meer ondernemende overheid en een meer marktgerichte
benadering.
Wat dit onderzoek toevoegt is aandacht voor de instrumenten voor evalueren in zowel het publieke als private domein, en de toepassing daarvan in projecten met een ICT-component bij de
overheid. In dit onderzoek worden namelijk evaluatie-instrumenten in kaart gebracht uit beide
domeinen. Door in het waarnemingskader deze evaluatie-instrumenten op te nemen, kan onderzocht worden welke instrumenten vaak gebruikt worden voor evaluaties van projecten met een
ICT-component bij de overheid. Dit is relevant in het kader van het genoemde discours over het
managen van publieke en private organisaties.

1.4.5. Functies van evalueren
Evaluaties worden om meerdere redenen uitgevoerd. De eerste reden is het afleggen van verantwoording voor een project (Alkin, 2004; Russ-Eft & Preskill, 2009). Verantwoording is achteraf
en helpt met het legitimeren van een project en de ingezette resources voor het project. Deze
verantwoording kan worden aangepakt met een uitgebreid kader en aan de hand van een diepgaande evaluatie met specifieke onderzoeksvragen. Verantwoording kan ook afgelegd worden als
een ‘hygiëne’-stap in het standaard proces van het afronden van een project waarbij een end-ofproject en enkele lessons learned worden opgeleverd door de projectleider. In beide gevallen kan
dit diepgaand gedaan worden, of het kan als een verplicht en eenvoudig uitvoerbaar ‘streepje aan
de balk’ worden gezien gedurende de afronding van een project.
De tweede reden is de beheersing van een project. Beheersing vindt plaats tijdens de projectuitvoering om de uitvoering bij te kunnen sturen (Alkin, 2004). Deze behoefte aan beheersing gaat
zowel om het uitvoeren van controle, maar kan ook gaan om het verhogen van de kwaliteit van het
te maken product, het delen van kennis of het (her-)prioriteren van middelen (Russ-Eft & Preskill,
2009).
De derde reden is het onderzoeken van het gedrag van personen of groepen van personen, waarbij de vraag centraal staat waarom zij op een bepaalde manier acteren (Alkin, 2004). Deze wijze
van evalueren wordt het systematische sociale onderzoek genoemd.
De vierde reden om te evalueren is om te leren van de activiteiten die binnen een project worden
uitgevoerd en de voortgang die het project maakt ten opzichte van de planning, of om te leren van
de wijze waarop een project is uitgevoerd (Boulmetis & Dutwin, 2005; Russ-Eft & Preskill, 2009).
Daardoor kunnen de betrokkenen lessen trekken uit hun handelen. Tijdens een project kan dat
leiden tot het bijstellen van activiteiten op basis van inzichten en reflectie, of tot het bijstellen van
normen en kaders waarbinnen een project wordt uitgevoerd. Dit zijn respectievelijk de ‘single
loop’ en de ‘double loop’ van leren (Argyris, 1976). De lerende organisatie stelt eisen aan de wijze
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waarop de organisatie functioneert, en evalueren en actief reflecteren zijn daar onderdeel van
(Senge, 1990; Pedler et al., 1991; Rollinson, 2008).
Dit onderzoek kijkt nadrukkelijk naar de functie die het evalueren van projecten met een ICTproject bij de overheid heeft. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan vastgesteld
worden of een van de functies een groter accent heeft, wat daarvan de achterliggende reden is
en wat het effect daarvan is.

1.5. Doelstelling en vraagstelling
Voor zover bekend bestaat er geen eerder wetenschappelijk onderzoek dat ingaat op het evalueren van projecten met een ICT-component bij de overheid, of onderzoek dat een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskader aanreikt voor evaluaties van deze projecten. Er bestaan wel
onderzoeken die nadere aandacht geven aan deelgebieden, bijvoorbeeld onderzoek naar factoren
van slagen en mislukken van projecten, onderzoek naar beveiligingseisen, architectuurprincipes,
risicomanagement of de kwaliteit van de softwarecode (Nijland, 2004; ARK, 2007; ARK, 2008;
Stuurman, 2009; Standish Group, 2009; Kulk, 2009; Beenker, 2010; Jung & Looi, 2011; Schönfeld,
2012; ARK, 2013; Verhoef, 2013, 2015). Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar onderzoeksmethoden en de effectiviteit daarvan (Korthals, 1989). Evaluatieonderzoek is
daarbinnen een vorm van praktijkgericht onderzoek. Tot slot bestaan er ook inventarisaties van
diverse praktijkinstrumenten die gebruikt kunnen worden als referentiekader voor het doen van
een evaluatie van projecten met een ICT-component (Bronsgeest et al., 2015a). De combinatie van
eisen aan het doen van wetenschappelijk onderzoek, de theorie van evalueren én het toevoegen
van kwaliteitscriteria op basis van wetenschappelijke inzichten ten behoeve van het samenstellen
van een inhoudelijk referentiekader voor evalueren van ICT-projecten bij de overheid is nieuw.
Het evalueren van projecten met een ICT-component bij de overheid is zowel maatschappelijk als
wetenschappelijk relevant. Met kwalitatief goede evaluaties kan een organisatie zich verantwoorden, kan transparantie geboden worden en heeft een organisatie een basis die de mogelijkheid
geeft tot leren en verbeteren.
Dit onderzoek heeft tot doel om kennis en inzicht te leveren over de wijze waarop projecten
met een ICT-component binnen overheidsorganisaties geëvalueerd zijn in het recente verleden,
om daarmee een bijdrage te leveren aan kwalitatief betere evaluaties van deze projecten in de
toekomst.
Om deze doelstelling te bereiken, moet vastgesteld worden hoe en met welke kwaliteit de evaluaties zijn uitgevoerd. De centrale vraag van het onderzoek is dan ook: Wat is de kwaliteit van
evaluaties van ICT-projecten bij de overheid?
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Kwaliteit is een begrip dat nader moet worden geoperationaliseerd. Zoals aangegeven bestaat er
geen eenduidig kwaliteitskader om vast te stellen wat de kwaliteit van evaluaties is van projecten
met een ICT-component bij de overheid. Om deze kwaliteit te meten wordt in dit onderzoek een
waarnemingskader voor evalueren opgesteld. Aan de hand van dit kader zijn evaluaties geëvalueerd. Dit onderzoek heeft daarmee het karakter van een ‘meta-evaluatie’.

1.6.	Onderzoeksobject
In de vraagstelling wordt gesproken over evaluaties van projecten met een ICT-component binnen
de overheid. De evaluaties zijn het te onderzoeken object (Verschuren & Doorewaard, 2007). In
het onderzoek is expliciet gekozen om niet de gehele evaluatie als onderzoeksobject te kiezen,
omdat daarmee de afbakening van het onderzoek zich zou verbreden naar onder meer de uitvoering, de diverse betrokkenen bij de evaluatie en de eventuele acties en de daaropvolgende
effecten die optreden naar aanleiding van de evaluatie. Een dergelijke brede aanpak zou inhouden dat bijvoorbeeld ook alle documentatie van een evaluatie bestudeerd moet worden, en dat
bijvoorbeeld bij de evaluatie betrokken personen geïnterviewd worden. Omdat het moeilijk is
een gehele evaluatie te onderzoeken, de haalbaarheid van een dergelijk onderzoek beperkt is én
omdat het aantal te onderzoeken evaluaties kleiner wordt door het tijdsbeslag dat nodig is voor
een dergelijke aanpak, is gekozen voor het bestuderen van de evaluatierapporten. De rapporten
geven een indicatie van de evaluatie zoals die is uitgevoerd. Deze rapporten zijn opvraagbaar en
vervolgens bestudeerbaar aan de hand van een waarnemingskader. Deze aanpak is ook beter
herhaalbaar, waardoor aanvullend onderzoek en vervolgonderzoek beter uit te voeren zijn. Door
de evaluatierapporten te bestuderen wordt dus een meta-evaluatie gedaan van deze rapporten.
De meta-evaluatie kent twee onderliggende niveaus voor het beoordelen van evaluaties:
1. Beoordeling van het proces van de uitgevoerde evaluatie. Voorbeelden zijn de wijze van besluitvorming tot het uitvoeren van een evaluatie, de opdrachtomschrijving voor de evaluatie,
het ontwerp van het evaluatieonderzoek en de rapportage.
2. Beoordeling of de projectevaluaties inhoudelijk voldoende kwaliteit hebben. Voorbeelden
zijn:
a.	Aspecten op het gebied van het projectverloop, het product dat een project oplevert en de
wijze waarop mensen binnen het ICT-project acteren en samenwerken.
b.	De beoordeling of in de evaluatie voldoende aandacht is besteed aan de relatie tussen het
project en zijn omgeving.
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In een schema:

input

input

input

Meta-evaluatie aan de
hand van

Evaluatie van project

Project

output

output

output

Figuur 1.1: Project, evaluatie en meta-evaluatie

Voor het onderzoek zijn evaluatierapporten opgevraagd bij overheidsorganisaties die ICT toepassen in hun bedrijfsprocessen en dienstverlening: departementen, overheidsorganisaties die
acteren op rijksniveau en grote gemeenten. Ook zijn evaluatierapporten opgevraagd van bovengenoemde organisaties die samen het initiatief hebben genomen om (delen van) de processen voor
hun bedrijfsprocessen en dienstverlening te verbeteren.
De projecten die worden onderzocht zijn projecten met een ICT-component binnen overheidsorganisaties. Dat houdt in dat een project met een ICT-component in dit onderzoek zowel de ICT-realisatie als ook het traject omvat dat voorafgaand aan het ICT-deel plaatsvindt. Een project met een
ICT-component betreft dan ook de gehele voortbrengingsketen van een informatievoorziening:
de IV-voortbrengingsketen. Voor een evaluatie van een project met een ICT-component wordt
dus gekeken naar de verschillende ontwikkelfases ten behoeve van een IV-voorziening (Sanden
& Sturm, 2000; Obers & Achterberg, 2008, 2009). Deze ontwikkelfases zijn: de fase waarin een
probleemdefinitie tot stand komt, de fase waarin een eventuele business case wordt opgesteld,
de fase van het in kaart brengen van de eisen vanuit de primaire processen (de ‘requirements’), en
de fases van ICT-realisatie en de daaropvolgende ingebruikname van proces en ICT-ondersteuning.
In het onderzoek is gekeken naar evaluaties van startende, lopende én afgeronde projecten of
deelprojecten met een ICT-component. De analyse van de rapporten is verricht aan de hand van
een documentanalyse. In hoofdstuk 6 wordt dat nader beschreven. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens ingegaan op de wijzen waarop de rapporten zijn geselecteerd.
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1.7. Begripsbepaling

1

1.7.1. Definitie van een project
Dit onderzoek gaat over projecten met een ICT-component. Eerst wordt toegelicht wat precies
onder een ‘project’ en onder een ‘ICT-component’ van een project moeten worden verstaan.
Diverse projectmanagementmethoden geven definities van een project. PRINCE2 definieert een
project als: ‘Een uniek en tijdelijk samenwerkingsverband met een vooraf gedefinieerd budget
en doorlooptijd, dat leidt tot een vooraf overeengekomen projectresultaat’. Een project heeft tot
doelstelling met het projectresultaat bij te dragen aan verbetering van de business zoals verhogen
van de omzet, verbeteren van de dienstverlening, kostenreductie of risicovermindering (Axelos,
2010). Bos & Harting (2006) beschrijven een project als een tijdelijke werkorganisatie, gebaseerd
op een flexibele inzet van mensen en middelen en met het doel om een concreet resultaat te
bereiken binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit. Het Project Management Institute (PMI) definieert in haar PMBOK (projectmanagement body-of-knowledge) een project als:
‘een tijdelijke onderneming om een uniek product, dienst of resultaat te creëren’, waarbij een
stapsgewijze aanpak het unieke karakter van een project kenmerkt (PMI, 2013). Gevers en Zijlstra
(2007) geven als definitie dat een project een ‘reeks is van (samenhangende) activiteiten en taken
die een concreet omschreven eindresultaat moet opleveren, een duidelijk gedefinieerd begin
en einde heeft, gerealiseerd moet worden binnen gestelde beperkende randvoorwaarden, met
één opdrachtgever of klant die zich aan het eindresultaat heeft verbonden’. Van Leeuwen (2013)
ten slotte, beschrijft een project als een gezamenlijke context, met als kenmerken een optimaal
evenwicht tussen te bereiken uitkomsten en benodigde hulpbronnen, met uitkomsten die een
blijvende meerwaarde hebben in een groter geheel, en waarbij de betrokkenen geïnspireerd en
gemotiveerd samenwerken.
Een project is in dit onderzoek een tijdelijk samenwerkingsverband van mensen dat voldoet aan
de volgende kenmerken:
– Heeft een door een gemandateerde opdrachtgever ondertekende of afgegeven opdracht (zie
onder meer Van der Molen, 2013).
– Kent vooraf gedefinieerde eindresultaten op het gebied van proces- en productontwikkeling,
inclusief aanpassing of ontwikkeling van ICT- en niet-ICT-producten (zie onder meer Bos &
Harting, 2006; Gevers & Zijlstra, 2007; PMI, 2013).
– Heeft een begin en een eind en wordt op enig moment afgesloten. Heeft een eigen planning
met mijlpalen en een capaciteitsplanning, en kent een gefaseerde uitvoering van het projectproces (zie onder meer Bos & Harting, 2006; Gevers & Zijlstra, 2007; PMI, 2013).
– Heeft speciaal aan het project gealloceerde middelen, waaronder een projectbudget, een
ontwikkelbudget voor de ICT en inzetcapaciteit (zie onder meer Axelos, 2010).
– Betrekt de gebruikers in meerdere rollen tijdens de uitvoering van het project, opdat zij hun
expertise kunnen leveren en tijdig de daadwerkelijke invoering voor kunnen bereiden (zie ook
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Morville & Rosenfeld, 2007; Leeuwen, 2013). Voorbeelden zijn gebruikers die functionele
wensen definiëren, die als materiedeskundige meewerken, of die tussenproducten en eindproducten testen.
De ICT-component van een project is een breed begrip, juist omdat er in de literatuur diverse
woorden en begrippen worden gebruikt om ICT te definiëren. In dit onderzoek betreft de ICTcomponent van een project het deel van een project dat tot doel heeft een ICT-systeem te ontwikkelen, aan te kopen, te configureren en/of in te voeren.
– Onder ontwikkelen wordt de specificatie, de aanschaf en de (zelf)bouw of verbouw van het
systeem verstaan.
– Onder configureren wordt het instellen van de parameters van een systeem verstaan. De
basisfunctionaliteit van het systeem verandert daarmee niet, wel de instellingen die in het
systeem aanwezig zijn om het in gebruik te nemen.
– Bij invoeren gaat het om de technische of organisatorische implementatie (ARK, 2007). Invoering van een ICT-systeem is dus het installeren en in gebruik nemen van een ICT-systeem
ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsprocessen en dienstverlening. Het opleiden van de
gebruikers in het primaire proces en aandacht voor de eventuele verandering van werk en
proces zijn een belangrijk onderdeel van de implementatie.
Een ICT-systeem is hier dus een zelf ontwikkelde of aangekochte applicatie die één of meerdere
functies ondersteunt, bestaande uit één of meerdere activiteiten en taken van een proces in de
organisatie. Het ICT-systeem omvat in deze definitie de software en de benodigde databases die de
software nodig heeft om te functioneren. Vaak wordt een ICT-systeem geïnstalleerd op bestaande
hardware en maakt het gebruik van een reeds aanwezig fysiek netwerk (de infrastructuur). In een
enkel geval is specifieke hardware en een apart netwerk noodzakelijk.
Het begrip ICT-systeem en het begrip informatiesysteem worden vaak als synoniem beschouwd.
Maar beide begrippen betekenen niet hetzelfde. Een informatiesysteem is breder gedefinieerd.
Een informatiesysteem is: ‘een samenstel van apparatuur (hardware), programmatuur (software),
gegevensverzamelingen (databases), mensen en procedures.’ (Bots, 1990; Huppes, 1992). Het gaat
in deze definitie dus niet alleen om de hardware en software, maar vooral ook om ‘mensen’ en ‘procedures’. Informatiesystemen consolideren informatie en ondersteunen informatieve interacties
en bedrijfsprocessen waardoor weer nieuwe kennis wordt gegenereerd (Boudewijns, 2005). Het
introduceren van een informatiesysteem, het informatiseren, is dan ook breder dan wat voorheen
ook vaak ‘automatiseren’ werd genoemd. Bij automatiseren lag de focus vooral op het gedeeltelijk
vervangen van mensen en procedures door programmatuur en apparatuur (Bots, 1990). Informatiseren is breder en betreft het herinrichten en optimaliseren van processen in een organisatie en
het optimaal ondersteunen van de mensen in de organisatie. Informatiseren vindt plaats door het
introduceren van informatiesystemen. In het hart van een informatiesysteem ligt het ICT-systeem.
ICT-systemen worden opgeleverd als onderdeel van projecten met een ICT-component.
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1.7.2. Definities van evalueren
Albinksi (1981) omschrijft evaluatieonderzoek als empirisch onderzoek dat zich richt op het
bepalen van de effecten van een serie handelingen die bewust ondernomen worden om een
bepaald doel te bereiken. Deze definitie is een methodegeoriënteerde definitie, wat inhoudt dat
de onderzoeksmethode belangrijk is (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Het object van onderzoek is
minder belangrijk. Het kan gaan om bijvoorbeeld beleid, een project of een product.
De OECD definieert evaluatie als volgt: ‘Evaluation refers to a process that seeks to determine
as systematically and objectively as possible the relevance, efficiency and effectiveness of an
activity in terms of its objectives, including the analysis of the implementation and administrative
management of such activity’ (OECD, 2007). Deze definitie is vooral toegespitst op het evalueren
van beleid als object van onderzoek. Daarmee is het object van onderzoek beperkter dan in de
definitie van Albinski. Wat de definitie van de OECD interessant maakt, is dat de handelingen, de
effecten van die handelingen, mate van efficiëntie van de handelingen en het evaluatieproces
aandacht krijgen. Op dat punt is deze definitie breder dan die van Albinski.
Met de definitie van de OECD komen we ook bij beleidsonderzoek terecht in relatie tot evalueren.
Bardach (2009) noemt beleidsonderzoek een sociale en politieke activiteit, die zowel een kunst
als een wetenschap is. Daarmee geeft hij aan dat het onderzoek volgens vaste wetenschappelijke
uitgangspunten moet worden uitgevoerd, en dat tegelijkertijd de uitvoering van het onderzoek
kennis en ervaring vergt waarbij de vaardigheden van de evaluator een belangrijke rol spelen.
Van Hoesel et al. (2005) plaaten evaluatieonderzoek binnen de context van beleidsonderzoek. Zij
noemen evaluatieonderzoek een van de belangrijkste deelverzamelingen van beleidsonderzoek,
hoewel beleidsonderzoek niet altijd evaluatief van karakter hoeft te zijn. Beleidsonderzoek is
volgens Van Hoesel et al. (2005) ‘…toepassingsgericht onderzoek van veelal gammawetenschappelijke aard ten behoeve van instanties die beleid voor de samenleving ontwikkelen, uitvoeren
en evalueren’. Evaluatieonderzoek is praktijkgericht wetenschappelijk verantwoord onderzoek en
kan in verschillende beleidsfases voorkomen (Van Hoesel et al., 2005). Russ-Eft & Preskill (2009)
beschrijven evalueren vanuit een andere invalshoek die aansluit bij evalueren als belangrijke
deelverzameling van beleidsonderzoek. Evalueren is volgens hen vaak een politieke handeling,
waarbij de evaluator verschillende maatregelen moet nemen om zo weinig mogelijk invloed te
ondervinden van de politieke lading.
Rossi (in: Alkin, 2004) geeft een andere definitie van evalueren en plaatst evalueren in de context
van de sociale wetenschap. Hij onderkent drie kritieke componenten bij evalueren. Ten eerste
beschouwt hij evalueren als het doen van sociaal onderzoek. Voor het beoordelen van evaluaties moet altijd gekeken worden naar de mate waarin de technieken van sociaal onderzoek zijn
meegenomen. Ten tweede is volgens hem het primair doel van evalueren het ondersteunen van
belanghebbenden bij het maken van keuzes. Een evaluatie moet helpen, maar mag het besluit-
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vormingsproces niet te veel inhoudelijk sturen. Ten derde houdt evalueren in dat er beoordelingskeuzes moeten worden gemaakt.
Boulmetis en Dutwin (2005) geven twee definities van evalueren: ‘Evaluation is the systematic
process of collecting and analysing data to determine whether and to what degree objectives have
been or are being achieved’, en: ‘Evaluation is the systematic process of collecting and analysing
data in order to make a decision’. Ook hier gaat het om het meten van het bereiken van doelen,
waarbij de eerste definitie stopt bij de analyse en de tweede definitie juist de besluitvorming
benadrukt. De twee definities samen vertonen overlap met de definitie van de OECD. Waar de
OECD speciale aandacht vraagt voor de implementatie voorafgaand aan het bereiken van doelen,
gaan Boulmetis en Dutwin één stap verder. Ze beschouwen mogelijkheid tot het maken van een
besluit onderdeel van de definitie. Beide definities volgen ook de denkbeelden van Tyler uit 1930
ten aanzien van het meten van behaalde doelen, de zogenoemde Goal-Based-evaluatie (Scriven,
1991).
Suchman geeft in plaats van een definitie een opsomming van vijf gebieden of categorieën die geraakt worden tijdens het evalueren. Hij geeft de volgende inhoudelijke afbakening van evalueren
(Alkin, 2004):
1. Effort: de hoeveelheid en de kwaliteit van activiteiten die plaatsvinden.
2. Performance: de criteria waarmee de resultaten van de inspanning (de ‘effort’) gemeten kunnen worden.
3. Adequacy of performance: de mate waarin de inspanning adequaat is geweest voor te behalen
resultaten.
4. Efficiency: de mate waarin de resultaten op andere wijzen hadden kunnen worden bereikt,
kijkend naar kosten en baten.
5. Process: op welke manier is een programma of project uitgevoerd.
Deze beschrijvende definitie sluit geen objecten van onderzoek uit en kent een procesmatige
insteek van evalueren. Het evalueren kan gaan om beleid, maar ook om bijvoorbeeld een programma, en persoon of een fysiek object.
Stufflebeam en Shinkfield (2007) geven de volgende definitie van evalueren: ‘Evaluation is the
systematic assessment of an object’s merit, worth, probity, feasibility, safety, significance and/
or equity’. In deze definitie is de systematische onderzoeksaanpak geadresseerd. Daarnaast
zijn termen als handelingen, proces, effect en efficiëntie geoperationaliseerd die in de andere
aangehaalde definities genoemd worden. Tot slot geeft ook deze definitie ruimte voor gebruik in
verschillende situaties en voor diverse objecten van onderzoek. Stufflebeam en Shinkfield (2007)
benadrukken daarbij dat evalueren een brede ‘scope’ heeft en toepasbaar is op een veelheid aan
disciplines en onderwerpen.
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Een toelichting op de genoemde termen in de definitie van evalueren volgens Stufflebeam en
Shinkfield (2007):
– Merit houdt in dat gekeken wordt of het geëvalueerde object datgene wat het moet doen ook
goed doet en met een bepaalde mate van kwaliteit.
– Worth betreft de waarde van het geëvalueerde object. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er
goede docenten in een specifiek vak worden opgeleid, maar dat de behoefte aan deze docenten over de tijd afneemt. Nemen we een opleiding in dit geval als object van evaluatie,
dan voegt deze opleiding een lagere waarde toe dan in eerdere jaren, toen de behoefte aan
deze docenten hoger was. Om waarde te onderzoeken is het ook noodzakelijk om te kijken
naar het begrip ‘needs’. Dit houdt in dat duidelijk moet zijn wat de doelen, prioriteiten en de
gelegitimeerde mandaten zijn van een project of een organisatie. Stufflebeam en Shinkfield
(2007) beschrijven tevens dat het vaststellen van ‘merit’, ‘worth’ en ‘needs’ alleen kan door
een systematische aanpak van de evaluatie. Ze sluiten daarbij expliciet aan op de definitie van
de Joint Committee on Standards for Educational Evaluation en de definitie van Scriven over
evalueren (zie Scriven, 1991).
– Probity houdt in dat de integriteit wordt vastgesteld, ofwel of er sprake is van eerlijk handelen
door een persoon of een organisatie. Een controle op morele standaarden is onderdeel van de
evaluatie.
– Feasibility houdt in dat gekeken wordt of een systeem, project of een programma uitvoerbaar
is, of het mogelijk is om uitvoering te geven aan dat wat gepland is.
– Safety houdt in dat er aandacht is voor de veiligheid van producten en bij de totstandkoming
van producten en diensten.
– Significance houdt in dat bij de evaluatie gekeken wordt naar de invloed van het object, het
belang ervan en de zichtbaarheid ervan.
– Equity wil zeggen dat er sprake moet zijn van gelijke kansen voor burgers en legt de nadruk op
vrijheid door iedereen. Equity is een complex begrip in onder meer de bestuurswetenschap en
politicologie. In een evaluatie zal het effect op personen of de samenleving aandacht moeten
hebben.
Scriven (1991) geeft in de Evaluation Thesaurus de volgende definitie van evalueren: ‘Evaluation
is … the process of determining the merit, worth and value of things, and evaluations are the
products of that process’. Scriven beschrijft een groot aantal voorbeelden waarin evalueren wordt
toegepast, en geeft daarbij aan dat evalueren ook in de sociale wetenschappen voorkomt. Hij
maakt er een belangrijk punt van dat dit echter niet het enige werkveld van de evaluator is: ‘...
evaluation is not, contrary to the authors of most leading texts and references, a branch of applied
social sciences, nor a study of human interventions, nor a subject whose intellectual origins are in
social sciences. It is a much older and more general discipline. Not only do systematic approaches
to product and personnel evaluation predate the whole social science by millennia, but so do the
intellectual roots of the core discipline, the study of its methodology and models’. Evalueren is
voor Scriven een transdiscipline die in meerdere wetenschappelijke stromingen voorkomt.
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In dit onderzoek wordt uitgegaan van de definitie voor evalueren van Stufflebeam en Shinkfield
(2007), omdat daarin zowel de systematische onderzoeksaanpak van Scriven en de Joint Committee is geadresseerd en omdat daarin ook de operationalisatie van handelingen, proces, effect en
efficiëntie is gedaan. Dit geeft ruimte aan het breed toepassen van evaluaties in verschillende situaties en voor diverse objecten van onderzoek. Daarnaast sluit deze definitie meer dan de andere
definities aan op een procesgerichte aanpak van het uitvoeren van projecten en van het uitvoeren
van evaluaties. De fases uit een evaluatie kunnen daardoor beter worden onderscheiden. Deze
fases worden in hoofdstuk 3 toegelicht.

1.8. Deelvragen en onderzoeksaanpak
De centrale vraag van het onderzoek is: ‘Wat is de kwaliteit van evaluaties van ICT-projecten bij
de overheid?’
De deelvragen zijn als volgt:
1. Aan welke criteria moet een goede evaluatie voldoen?
2. Met welke praktijkinstrumenten worden ICT-projecten bij de overheid geëvalueerd?
3. In welke mate voldoen de evaluaties van ICT-projecten bij de overheid aan de gestelde criteria
voor evalueren?
4. Binnen welk wetenschappelijk theoretisch kader zijn evaluaties van projecten met een ICTcomponent bij de overheid te plaatsen?
De onderzoeksaanpak en het bijbehorende onderzoeksmodel waarmee deze vragen beantwoord
worden, zijn hieronder beschreven.
(a) Onderzoek naar de theorie van evalueren
Door deskresearch te doen naar de theorie over evalueren, kan vastgesteld worden wat evalueren is, op welke wijze evaluaties uitgevoerd moeten worden, en vanuit welke wetenschappelijke
achtergrond evaluaties uitgevoerd kunnen worden. Dit levert als resultaat kennis over de theorie
van evalueren, een overzicht van evaluatietheorieën en de daaruit voortkomende criteria om
uitgevoerde evaluaties van ICT-projecten van de overheid te toetsen. Deze criteria gaan in op het
evaluatieproces, het proces en het product van het te evalueren project zelf en op relatie tussen
het project en zijn omgeving.
(b) Literatuuronderzoek naar theorieën in de context van evalueren
In de disciplines (1) accountancy en (IT-)auditing, (2) organisational behaviour, (3) bestuurs- en
organisatiewetenschap, en (4) kwaliteitsmanagement zijn aanvullende kaders voor het uitvoeren
van evaluaties te vinden. Ieder van deze disciplines kent een historie waarin diverse kaders zijn
ontwikkeld om te evalueren. Door literatuuronderzoek te doen, kan vanuit deze theorieën een
overzicht van kaders voor evalueren geformuleerd worden.
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Deze twee voorgaande stappen (a) en (b) leiden tot een inventarisatie van criteria voor evalueren.
Deze criteria worden samengebracht in een (c) waarnemingskader dat gebruikt wordt om evaluatierapporten in een meta-evaluatie te onderzoeken.
(d) Analyse van frameworks, best practises, standaarden en methoden
Voor de evaluatie van projecten met een ICT-component bestaan verschillende prakijkinstrumenten. Er zijn diverse frameworks, best practices, standaarden en methoden die gebruikt (kunnen)
worden voor het doen van een evaluatie. In deze fase wordt via deskresearch en de inzet van
een focusgroep een selectie en daarna een analyse gemaakt van de frameworks, best practices,
standaarden en methoden die aantoonbaar voor projecten met een ICT-component bij de overheid worden gebruikt.
Het resultaat van deze stap is een overzicht van bestaande frameworks, best practices, standaarden
en methoden, waarmee evaluaties worden uitgevoerd voor projecten met een ICT-component bij
de overheid. Daarmee ontstaat inzicht in de instrumenten waarmee binnen overheidsorganisaties
evaluaties worden uitgevoerd.
(e) Selectieproces voor evaluaties
Om ICT-projecten van de overheid te kunnen bestuderen, is eerst een selectie van te onderzoeken
eenheden noodzakelijk. Om te komen tot een selectie van evaluaties van projecten met een ICTcomponent bij de overheid, wordt eerst vastgesteld welke eenheden onderzocht kunnen worden,
en wordt vervolgens een methodologisch verantwoord selectieproces opgesteld.
Evaluaties worden in de praktijk door meerdere partijen uitgevoerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar evaluatierapporten die het resultaat zijn van evaluaties die zijn uitgevoerd door:
– Marktpartijen.
– Kennisinstellingen.
– Overheidsorganisaties zelf (of hun interne auditdiensten).
Het resultaat van deze stap is een onderbouwd selectieproces voor evaluaties.
In stap (f) volgt de selectie van de evaluaties en komt vervolgens een representatief aantal
evaluaties beschikbaar voor het onderzoek. Van deze evaluaties kan tevens aangegeven worden
met welke instrumenten deze projecten geëvalueerd zijn. Deze geselecteerde evaluaties worden
vervolgens aan de hand van het waarnemingskader nader geanalyseerd.
(g) Bevindingen vanuit de confrontatie van de theorie met de evaluaties
Deze stap (g) volgt uit twee confrontaties:
Ten eerste (g-1) een confrontatie van de kennis over (a) evalueren en over (b) evalueren vanuit
aanpalende inhoudelijke disciplines, met de bij (f) geselecteerde evaluaties. Deze confrontatie
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wordt uitgevoerd via een casestudie van een groot aantal evaluaties aan de hand van het eerder
vastgestelde waarnemingskader. De casestudie wordt uitgevoerd door een inhoudsanalyse te
doen.
Ten tweede (g-2) een confrontatie van de kennis over (d) frameworks, best practices, standaarden
en methoden die gebruikt (kunnen) worden voor het doen van een evaluatie met de bij (f) geselecteerde evaluaties.
De resultaten van deze stap zijn een analyse van de evaluaties aan de hand van het waarnemingskader en een uitspraak over het gebruik van frameworks, best practices, standaarden en methoden bij projecten met een ICT-component bij de overheid. Daarmee wordt het inzicht vergroot
in de wijze waarop binnen overheidsorganisaties evaluaties worden uitgevoerd aan de hand van
diverse inhoudelijke criteria.
(h) Conclusies en aanbevelingen
Als duidelijk is hoe er geëvalueerd wordt, is daarmee een basis gelegd voor het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen. Deze conclusies geven tevens antwoord op de hoofdvraag:
‘Wat is de kwaliteit van evaluaties van ICT-projecten bij de overheid?’ De aanbevelingen geven
vervolgens antwoord op de vraag: ‘Hoe kan het beter?’
Daarnaast is het ook mogelijk om in te gaan op de wetenschappelijke discussies over het gebruik
van evaluatie-instrumenten voor ICT-projecten bij de overheid, het theoretisch kader waarbinnen de evaluatie is uitgevoerd, de wijze waarop evaluaties moeten worden vormgegeven en de
methodologie voor het uitvoeren van evaluaties.
In figuur 1.2 is het onderzoeksmodel visueel weergegeven. De hiervoor beschreven onderdelen
van het onderzoek zijn in de kaders geplaatst. Bij deze vorm van modelleren symboliseert een
verticale lijn met twee pijlen de confrontatie tussen de kaders waar de pijl naast staat. Deze pijl
kan bijvoorbeeld aangeven dat er verschillende theorieën onderzocht worden die leiden tot een
waarnemingskader. Een horizontale lijn met een pijl staat voor ‘hieruit kan worden geconcludeerd
of afgeleid’ (Verschuren & Doorewaard, 2007).
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Figuur 1.2: Onderzoeksmodel

1.9. Uitleiding
In dit hoofdstuk is de probleemstelling en de onderzoeksopzet toegelicht. Het onderzoek naar
het evalueren van projecten met een ICT-component binnen de overheid is maatschappelijk en
wetenschappelijk relevant, omdat het kennis oplevert over de wijze waarop de overheid haar
projecten beter kan uitvoeren en de wijze waarop de projecten beter geëvalueerd kunnen worden. De eisen gesteld vanuit de maatschappij aan de overheid, maar ook de eisen die de overheid
aan zichzelf stelt, nopen de overheid tot het verbeteren van haar interne processen en tot het
verbeteren van de interactie met burgers en bedrijven. Deze verbeteringen hebben vaak met ICTtoepassingen te maken. Het zal dus vaker voorkomen dat de overheid daarvoor projecten uitvoert
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waarin het realiseren van ICT een belangrijk onderdeel is. Deze projecten hebben dan ook een
gecombineerde doelstelling, namelijk het verbeteren van de interne organisatie én het verbeteren
van de relatie tussen de overheidsorganisatie en haar omgeving. Het succes van deze projecten
valt echter regelmatig tegen, daarover is veel onderzoek voorhanden. Evalueren kan helpen om
te leren begrijpen wat er in projecten goed gaat en wat er mis gaat, en om een leercyclus op gang
te brengen die de kwaliteit helpt verhogen. De vraag is echter of, en op welke wijze, er geëvalueerd wordt en wat de kwaliteit van evalueren is. Het onderzoek brengt de instrumenten en de
criteria voor evalueren in kaart en inventariseert welke uitgangspunten de theorie van evalueren
beschrijft. Op basis van deze kennis kunnen vervolgens aan de hand van een waarnemingskader
evaluatierapporten worden geanalyseerd en wordt duidelijk hoe evaluaties uitgevoerd zijn.
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‘Evaluation is a vital component of the continuing health of organizations. … Evaluation therefore is
a positive persuit.’


Daniël Stufflebeam en Anthony Shinkfield (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, p. xxv)

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt toegelicht waar evalueren geplaatst kan worden in de onderzoeksmethodologie en binnen de bestaande classificaties van wetenschappen. Door de theorie te beschrijven
kan vastgesteld worden wat de positie is van evalueren binnen de wetenschap en vanuit welke
wetenschappelijke achtergrond evaluaties uitgevoerd worden. Deze kennis over de theorie van
evalueren helpt om de inhoudelijke kaders vast te stellen om uitgevoerde evaluaties van ICTprojecten van de overheid te kunnen toetsen.
Vervolgens wordt toegelicht op welke wijze de theorie van evalueren zich over de jaren heeft ontwikkeld, en hoe de onderliggende benaderingen van evalueren kunnen worden geclassificeerd.
Deze benaderingen van evalueren hebben hun fundament in een filosofisch wetenschapsideaal.
De beschreven classificatie van evaluatiebenaderingen helpt bij het geven van inzicht in de diverse
benaderingen zoals die gedefinieerd zijn in de literatuur over evalueren.
Door inzicht te geven in de positie van evalueren binnen de wetenschap, wordt de opmaat gegeven voor de beantwoording van de eerste deelvraag van het onderzoek: 1. Aan welke criteria moet
een goede evaluatie voldoen?
De theorievorming over evalueren, en daarmee over de positionering van evalueren en de
classificaties van evaluatiebenaderingen, is een werkveld dat blijft veranderen (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). Russ-Eft en Preskill (2009) spreken in dit kader van de ‘evolution of evaluation’.
Het antwoord op de vraag wat evalueren is, is dan ook niet eenvoudig te geven. Evalueren is een
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discipline met een eigen feitencomplex en heeft een eigen geschiedenis. Sinds enkele decennia
worden discussies gevoerd over de benaderingen en de toegepaste methoden en technieken voor
evalueren.

2.2. Evalueren als praktijkgericht onderzoek
In de onderzoeksmethodologie worden verschillende categorieën van onderzoek onderkend.
Verschuren & Doorewaard (2007) beschrijven een duidelijke tweedeling door twee categorieën te
benoemen: theoriegericht onderzoek en praktijkgericht onderzoek.
Theoriegericht onderzoek gaat om het helpen oplossen van een probleem in de theorievorming op
een bepaald vakgebied, en daarbinnen op een bepaald onderwerp. (Verschuren & Doorewaard,
2007). Theoriegericht onderzoek kent theorie-ontwikkelend onderzoek en theorietoetsend
onderzoek als onderliggende typen. Dit soort onderzoek wordt ook fundamenteel onderzoek
of soms ‘zuiver onderzoek’ genoemd, omdat het onderzoek gaat over een fundament van een
wetenschappelijke discipline (Störig, 2008). Het doel is om kennis te vergroten en niet om de resultaten van het uitgevoerde onderzoek per direct in de praktijk toe te passen (Swanborn, 1974).
Praktijkgericht onderzoek heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan een interventie om
een bestaande praktijksituatie te veranderen. Het is dus toegepast onderzoek, in tegenstelling tot
fundamenteel onderzoek. In toegepast onderzoek worden de resultaten en de opgedane kennis
direct ingezet (Swanborn, 1974). Toegepast onderzoek kan overigens een groot theoretisch karakter hebben, bijvoorbeeld als voor een veelvoorkomend complex probleem algemene inzichten of
verklaringen worden gezocht. Het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is
dus geen scheidslijn, maar een beschrijving tussen twee uitersten van een continuüm.
Soms wordt praktijkgericht onderzoek als ‘niet-wetenschappelijk’ gepositioneerd ten opzichte van
fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijkheid van een onderzoek heeft
echter niets te maken met het onderscheid tussen de twee categorieën van theoriegericht of
praktijkgericht onderzoek, maar met de onderzoeksaanpak en het gebruik van de wetenschappelijke methode.
Verschuren & Doorewaard (2007) geven concrete voorbeelden van praktijkgericht onderzoek, en
beschrijven dat deze categorie van onderzoek bedoeld is voor interventies in het kader van het uitvoeren van beleid of het management van profit- en non-profitorganisaties. Vaak gaat het om een
complex probleem dat via een interventiecyclus kan worden aangepakt. Van Strien (1986) spreekt
over de regulatieve cyclus, een cyclus die dient om een beslissing te ondersteunen en te evalueren.
Op alle vijf fases in de cyclus kan onderzoek gedaan worden via de volgende vijf typen onderzoek:
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1. Probleemanalytisch onderzoek in de fase van het vaststellen en formuleren van de probleemstelling.
2. Diagnostisch onderzoek in de fase van het stellen van de probleemdiagnose.
3. Ontwerpgericht onderzoek in de fase dat er oplossingsontwerpen gemaakt worden voor het
onderkende probleem.
4. Verandergericht onderzoek in de fase dat de ontworpen interventies daadwerkelijk worden
uitgevoerd en geïmplementeerd, en waarbij diverse interventiestrategieën mogelijk zijn.
5. Evaluatieonderzoek in de evaluatiefase van de probleemcyclus om te onderzoeken of de interventies effect hebben gehad. Dit zijn ex post evaluaties die kunnen gaan over de haalbaarheid
van de interventieplanning, over de wijze waarop het interventieplan is uitgevoerd – een procesevaluatie, of over de wijze waarop de behaalde resultaten na de interventie bevredigend
zijn – een productevaluatie.
Het uitvoeren van een evaluatie, en in dit onderzoek het uitvoeren van een evaluatie van een project met een ICT-component bij de overheid, kan gezien worden als een praktijkgericht onderzoek
zoals hierboven gedefinieerd. Het gaat immers om onderzoek met als doelstelling een bijdrage
te leveren aan een interventie om een bestaande praktijksituatie te veranderen (zie ook: Alkin,
2004). In het geval van projecten gaat het in het bijzonder om het uitvoeren van evaluaties ten
behoeve van interventies bij beleidsuitvoering of management. Deze interventies zijn in alle fases
van de interventiecyclus mogelijk.

2.3.	Evalueren als sociale wetenschap
Voor een indeling van wetenschappen bestaan enkele classificaties. Een traditionele classificatie is
die tussen de formele wetenschappen en de ervaringswetenschappen (Korthals, 1989; Schoepen,
2009).
– Formele wetenschappen, of deductieve wetenschappen, zijn bijvoorbeeld wiskunde en logica.
Willemsen & De Wind (2015) definiëren formele wetenschap als volgt: ‘De formele wetenschap is dat deel van de wetenschap dat zich richt op het ontwerpen van allerlei formele
systemen en structuren zonder dat daarbij de empirie (ervaring) een rol speelt.’ In de formele
wetenschappen wordt met logische structuren, operatieregels en symbolen gewerkt, waarbij
er geen empirische betekenis wordt gegeven aan deze symbolen. In de formele wetenschappen gaat het om juist en niet-juist, en niet om de zoektocht naar de waarheid, of het verklaren
van verschijnselen in de werkelijkheid (Woldring, 2013).
– Ervaringswetenschappen, ook wel empirische of inductieve wetenschappen genoemd. In de
definitie van Willemsen & De Wind (2015) is empirische wetenschap ‘dat deel van de wetenschap dat is gebaseerd op empirie (op ervaring). [..] Het doel van empirische wetenschap is het
geven van onderling samenhangende verklaringen (= theorie) van empirisch waarneembare
gegevens. De gegeven verklaringen zijn niet alleen ontleend aan de empirie, maar dienen er
ook aan getoetst te worden’.
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De ervaringswetenschappen kennen een indeling in drie deelgroepen:
1. Natuurwetenschappen zoals biologie, natuurkunde, geologie en scheikunde. Deze wetenschappen maken gebruik van inductieve methoden en de empirische methode. Dat houdt in
dat gebruikgemaakt wordt van veronderstellingen, waarnemingen, metingen, voorspellingen
en experimenten, die leiden tot nieuwe hypothesen. Deze nieuwe hypothesen worden daarna
via deductie van waarnemingen onderzocht, en leiden mogelijk tot nieuwe wetten.
2. Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen, ook wel menswetenschappen genoemd.
Voorbeelden zijn de psychologie, sociologie en economie, en ook politicologie, pedagogie,
sociale geografie en culturele antropologie, en alle latere vertakkingen (Schuyt, 1987). Het
gaat in deze deelgroep om de studie van de mens als individu en in groepen.
De rol van de onderzoeker staat in deze deelgroep ter discussie. Het (neo)positivistische
wetenschapsideaal gaat uit van waarnemen zonder deelnemen, het marxistische en neomaxistische wetenschapsideaal gaat uit van een eenheid van de waarnemer en het deelnemen. Deelnemen en waarnemen beïnvloeden elkaar, ze gaan als het ware in elkaar op. Het
interpretatieve wetenschapsideaal ten slotte stelt dat waarnemen zonder deelnemen niet
mogelijk is. Dit wordt ook het neo-pragmatische wetenschapsideaal genoemd (Schuyt, 1987;
Stones, 2008; Störig, 2008).
3. Cultuurwetenschappen of toegepaste wetenschappen, waarbij de producten van menselijke
activiteiten worden bestudeerd, zoals literatuur en kunst. Voorbeelden zijn kunstwetenschap,
literatuurwetenschap, geschiedenis, archeologie geneeskunde en rechtswetenschap
(Woldring, 2013). Van Aken (1994) spreekt van het ontwikkelen van kennis voor het ontwerpen
van artefacten en/of het verbeteren van entiteiten, en onderscheidt ontwerp-wetenschappen
als 3e (hoofd)classificatie naast de formele wetenschappen en de ervaringswetenschappen. In
deze opsomming worden de ontwerp-wetenschappen als onderdeel van cultuurwetenschappen beschouwd, omdat het over een product van een menselijke activiteit gaat. De toelichting
op het eventuele discours van classificaties van wetenschappen is overigens geen onderwerp
van deze paragraaf.
Het uitvoeren van een evaluatie, en in dit onderzoek het uitvoeren van een evaluatie van een
project met een ICT-component bij de overheid, kan gepositioneerd worden binnen de ervaringswetenschappen, en dan in het bijzonder in twee deelgroepen:
Ten eerste in de deelgroep gedragswetenschappen of sociale wetenschappen waarin de studie
van de mens als individu en in groepen centraal staat. De discours over de rol van de onderzoeker
is herkenbaar bij het doen van evaluaties.
Ten tweede in de deelgroep van de cultuurwetenschappen of toegepaste wetenschappen, waarbij
de producten van menselijke activiteiten worden bestudeerd.
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2.4.	Ontwikkeling van evalueren
Evalueren kan op basis van voorgaande informatie beschouwd worden als praktijkgericht onderzoek binnen de ervaringswetenschappen. In het werkveld van evalueren zijn diverse auteurs die
theorieën over evalueren, benaderingen van evalueren en modellen om te evalueren hebben
beschreven. Door de jaren heen zijn de beginselen die de grondleggers van de eerste evaluatietheorieën en –modellen hebben verwoord door anderen weerlegd, verbeterd en aangevuld.
Tot de jaren ’70 van de vorige eeuw is veel van de ontwikkeling in evalueren gedreven door evaluaties van onderwijsprogramma’s (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, p. 135; Bronsgeest et al., 2015a).
Pas daarna wordt het perspectief van evalueren breder en ontstaat de relatie met beleidsonderzoek en andere inhoudelijke onderwerpen. Voorbeelden zijn The Personnel Evaluation Standards
uit 1988, de Program Evaluation Standards uit 1994 en The Student Evaluation Standards uit 2003
(Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Gullickson & Howard, 2009; Yarbrough et al., 2010; Klinger et
al., 2015). Tabel 2.1 geeft een overzicht van de perioden zoals beschreven door Stufflebeam et al.
(2000), en is aangevuld door Bronsgeest et al. (2015a) met een indicatie van de kenmerken van de
evaluatiebenaderingen in die perioden.
De professionalisering en de verdere standaardisatie vanaf 2000 past bij de waarneming dat ook
de eisen vanuit de maatschappij en de vraag vanuit de overheid zelf veranderen (Jun, 2002; WRR,
2004; Hinssen, 2014). De in hoofdstuk 1 beschreven maatschappelijke relevantie van evalueren
loopt synchroon met de ontwikkeling van de evaluatietheorie. Het is belangrijk dat de overheid
zowel kwalitatief als kwantitatief meet en evalueert, mede omdat hogere eisen gesteld worden
ten aanzien van transparantie, en omdat overheidsorganisaties ook hun evaluatiegegevens steeds
vaker breed en publiekelijk delen.
Diverse auteurs proberen structuur aan te brengen in deze ontwikkeling van de evaluatietheorie
en de wijze waarop deze wordt toegepast. Met deze structurering doen zij tevens een poging een
antwoord te formuleren op de vraag of er sprake is van een evaluatietheorie die aanvullend is op
wetenschappelijk onderzoek (Datta, 1999; Alkin, 2004; Boulmetis & Dutwin, 2005; Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). Zowel Alkin (2004), Boulmetis en Dutwin, (2005) als Stufflebeam en Shinkfield
(2007) hebben ieder een indeling gemaakt van de verschillende benaderingen van evalueren:
– Alkin (2004) onderscheidt drie perspectieven die helpen om de theorieën, benaderingen,
modellen en methoden over evalueren te rubriceren. Hij gebruikt voor deze driedeling de
term ‘branches’, als ware het takken aan één ‘evaluatieboom’.
– Stufflebeam en Shinkfield (2007) geven op een meer pragmatische wijze een vijfdeling van
categorieën van evaluatiebenaderingen. Binnen iedere categorie noemen ze de evaluatiebenaderingen die daar onder vallen ‘approaches’. Daarmee bedoelen ze zowel theorieën,
studies, modellen en methoden.
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– Boulmetis en Dutwin (2005) hebben in indeling in acht modellen gemaakt. In hun beschrijving
refereren ze alleen aan het woord ‘model’, hoewel de literatuurbronnen die zij aanhalen ook
andere termen gebruiken.
Tabel 2.1: Perioden van evalueren
Naam van periode

Kenmerken van benaderingen van evalueren

Age of Reform (periode
1792 – 1900)

– E erste ‘ranking’ van scores van examens (in 1792).
– Evaluatie van reformatieplannen van overheidsprojecten, informeel
en impressionistisch, deels door ambtelijke commissies (Stufflebeam
et al., 2000).

Pre-Tylerian, ook wel: Age – Scientific management movement van Taylor, een eerste vorm van
of Efficiency and testing
personeelsevaluaties (Taylor, 1998; Stufflebeam et al., 2000).
(periode van 1900 - 1930) – Uitvoeren statistisch onderzoek (Weiss, 1998, p. 11)
– Evalueren van productkwaliteit (Bogaard et al., 2008).
– Gestandaardiseerde tests op scholen als onderzoek of scholieren hun
leerstof kennen (Stufflebeam et al., 2000).
Tylerian Age (periode van
1930 – 1945)

– G
 oal-Based Evaluations (GBE) van onderwijsprogramma’s (meten
van discrepantie tussen de beoogde uitkomsten en de gemeten
uitkomsten) (Scriven, 1991; Stufflebeam et al., 2000; Alkin, 2004).
– Aandacht voor gedragsaspecten van object van evaluatie tijdens de
evaluatie.
– Eerste beleidsevaluaties (Van Hoesel et al., 2005).

Age of Innocence
(periode 1946 – 1957)

– G
 een inhoudelijke ontwikkelingen. Periode van wederopbouw, er
worden weinig evaluaties uitgevoerd (Stufflebeam et al., 2000;
Stufflebeam, 2001; Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Age of Realism (periode
1958 – 1972)

 oal-Based Evaluations voor onderwijsprogramma’s, gezondheidszorg,
– G
sociale voorzieningen (Califano, 1999).
– Professionele oordelen als aanpak om lesprogramma’s te beoordelen.
– Meta-analyses op data, vernieuwing in de statistiek, onder meer door
Cronbach (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).
– Aandacht voor de adviserende rol van een evaluator (Datta, 1999).
– Evalueren vooraf, tijdens en na een programma.

Age of Professionalism
(periode 1973 – 2000)

 itvoeren van meta-evaluaties.
– U
– Evaluatoren organiseren zich in samenwerkingsverbanden (Bamberger
et al., 2006, zie ook Stufflebeam & Shinkfield, 2007).
– De eerste internationale standaarden voor evalueren worden
opgesteld (Russ-Eft & Preskill, 2009).
– Beleidsonderzoek en evaluatieonderzoek worden verbeterd,
integratie van wetenschappelijke methoden.

Age of Standardisation
(periode 2000 – heden)

– Internationale programma’s voor het professionaliseren van evalueren
en voor evaluatoren.
– Ontstaan van nieuwe internationale richtlijnen (Russon, 2000; Bewyl,
2003; UNEG, 2005a en 2005b; ESCWA, 2010; UNCTAD, 2008; ISO,
2009).
– Verbreding van evalueren naar auditing en incorporeren andere
disciplines.
– Evaluatiestandaarden worden domeinoverstijgend (Russon, 2000;
AEA, 2004; UNEG, 2005a en 2005b; UNCTAD, 2008; ESCWA, 2010; EC,
2013).
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In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de indelingen van Boulmetis en
Dutwin (2005), Stufflebeam en Shinkfield (2007) en die van Alkin (2004). Deze laatste wordt verrijkt vanuit diverse andere literatuurbronnen.

2

2.5. Acht modellen voor evalueren
Boulmetis en Dutwin (2005) geven aan dat er meer dan één manier is om te evalueren. Evaluaties
hebben voor hen als hoofddoel om vast te stellen wat er in een organisatie of project speelt, en
om daar van te leren. Zij presenteren acht modellen die de evaluator helpen om tot een goede
keuze te komen voor de aanpak van de evaluatie.
1. Adversary Model. De evaluator faciliteert hierbij een jury die de bewijsvoering van personen
hoort ten aanzien van specifieke aspecten van een project. De jury gebruikt vervolgens meerdere criteria om het bewijs te beoordelen en een beslissing te nemen over wat er aan de hand
is of wat er moet gebeuren.
2. Art Critisism Model. De evaluator is hier een gekwalificeerde expert en beoordeelt vanuit die
expertise de uitvoering van het project.
3. Decision-making Model. Dit model helpt bij het nemen van beslissingen over de toekomst
van een project. Het gaat niet om de prestaties van het project in het hier-en-nu, maar om de
effecten op lange termijn.
4. Discrepancy Model. Dit model is te gebruiken in situaties waarbij aandacht is voor het feit
dat een project onderdeel uitmaakt van een complexe organisatiestructuur. In dit model ligt
de focus vooral op de redenen waarom bepaalde situaties zijn voorgekomen, en niet in het
vaststellen van het feit dát ze zijn voorgekomen. In de evaluatie wordt per fase van een project
gekeken naar de mate waarin die fase aan de uitgangspunten of standaarden voor die specifieke fase voldoet.
5. Goal-Based Model. De evaluator gaat hier uit van objectieve doelen zoals die bijvoorbeeld in
een voorstel, projectplan of andere projectbeschrijving staan beschreven. De evaluatie toetst
of deze doelen al dan niet behaald zijn.
6. Goal-Free Model. In dit model wordt bij de evaluatie gekeken naar het effect van een project
op de aanwezige behoeften die vooraf geïdentificeerd zijn. Het gaat er dus niet om de doelen
van het project zelf te evalueren, maar om te evalueren in welke mate de behoeften van de
doelgroep of cliënten zijn vervuld. Er komt geen checklist aan te pas, maar door te observeren
ontstaan vanzelf categorieën voor het ordenen van de waarnemingen.
7. System Analysis Model. De evaluator kijkt hier op een systematische manier naar een project,
en bestudeert de input, throughput en output van een project en doet uitspraken over de
efficiëntie van het project, en eventueel ook over de mate waarin de eerder meegegeven
doelstellingen zijn bereikt.
8. Transaction Model. In dit model is de evaluator een actieve participant die feedback geeft. De
evaluator is als het ware één van de leden van het projectteam die interacteert met de pro61
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jectleden en met de cliënten. De evaluator is bewust op basis van subjectieve waarnemingen
aan het werk.

2.6.	Vijf categorieën voor evalueren
Stufflebeam en Shinkfield (2007) geven een andere indeling, zij doen een voorstel om 26 evaluatiebenaderingen te benoemen. Zij onderscheiden daarbij de volgende vijf categorieën:
1. Pseudo-evaluaties
Deze categorie is onderkend, omdat hier benaderingen van evalueren onder kunnen worden
geschaard die worden gepresenteerd als evaluaties, maar eigenlijk een ander doel dienen.
Voorbeelden zijn Public Relations Studies, politiek-gestuurde studies of evaluaties met als doel
een specifiek en vooraf bepaald antwoord te onderbouwen.
2. Vraag- en methodegeoriënteerde evaluatiebenaderingen
De vraag- en methodegeoriënteerde benaderingen worden door Stufflebeam en Shinkfield
quasi-evaluatie studies genoemd. Ze worden in één adem genoemd omdat het stellen van
een vraag of het kiezen van een specifieke onderzoeksmethode ook een specificering impliceert. En deze specificering leidt vaak tot een beperking van de afbakening van een evaluatie.
Uitspraken over de toegevoegde waarde van een project zijn daarmee ook minder breed.
De vraaggeoriënteerde benadering adresseert specifieke onderzoeksvragen, uitgaande van
het doel van het project of programma, de eisen vanuit de organisatie of specifieke evaluatiecriteria gesteld door een evaluatie-expert. De methodegeoriënteerde benadering maakt
gebruik van een specifieke onderzoeksmethode. De onderzoeksaanpak is het startpunt voor
de evaluatie, denk aan gestandaardiseerde testen, kosten-batenanalyses of gecontroleerde
experimenten.
3. Verbeter- en verantwoordingsgeoriënteerde evaluatiebenaderingen
Deze benaderingen gaan uit van een volledige analyse en kennen een groot aantal vragen en
criteria die onderzocht worden op meerdere onderzoeksonderwerpen. Alle relevante uitkomsten, ook de uitkomsten die niet per definitie verbonden zijn met de doelen van bijvoorbeeld
het programma, zijn onderwerp van onderzoek. Voorbeelden zijn evaluaties die tot doel hebben een beslissing te onderbouwen of verbeteringen te identificeren, evaluaties die moeten
aantonen of bepaalde resultaten gehaald zijn, of aan vooraf gestelde behoeften voldaan is, en
of bepaalde effecten bereikt zijn. Ook evaluaties om te komen tot accreditatie en certificering
horen bij deze categorie.
4. Sociale agenda en advocacy-benaderingen
Deze benaderingen willen een verbetering van sociale rechtvaardigheid (social justice) bereiken. De evaluaties zijn erop gericht om vast te stellen of bijvoorbeeld alle lagen van de
maatschappij gelijke toegang hebben tot onderwijs of sociale voorzieningen. De benaderingen
gaan uit van een meer constructivistische oriëntatie. Voorbeelden zijn evaluaties waarbij de
deelnemers van een project ook mede uitvoering geven aan een evaluatie, of evaluaties die
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vanuit een naturalistische aanpak worden uitgevoerd. De evaluator probeert daarin te begrijpen wat hij waarneemt binnen de context van de organisatie en op basis van de voortgang van
het evaluatieproces zelf.
5. Eclectische evaluatiebenaderingen
Deze benaderingen hebben gemeenschappelijk dat zowel de evaluatie als het gebruik van de
resultaten van de evaluatie belangrijk zijn. Door per situatie gebruik te maken van het volledige
scala aan evaluatiebenaderingen, of een combinatie daarvan, wordt in de evaluatieaanpak
een maatwerkoplossing gekozen (Spaulding, 2014). Een voorbeeld van deze benadering is de
Utilization-Focussed Evaluation (UFE) van Patton (Patton, 2002, zie ook: Alkin, 2004). Hij stelt
voor om die personen in de evaluatie te laten participeren, die later ook verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van de aanbevelingen van het evaluatierapport.

2.7. Drie perspectieven op evalueren
Alkin (2004) benoemt als fundament van evalueren de noodzaak om verantwoording te kunnen
afleggen (accountability and control), en de mogelijkheid om gedrag van individuen en groepen
systematisch te bestuderen (systematic social inquiry).
– Verantwoording en beheersing (accountability and control).
De noodzaak tot het afleggen van verantwoording komt voort uit vragen van zowel het publieke
domein als het private domein. Belanghebbenden willen weten op welke wijze geld is besteed,
en wat de resultaten daarvan zijn. Alkin (2004) spreekt van een onderscheid tussen verantwoording ten aanzien van te bereiken doelen, het gevolgde proces en de bereikte effecten.
Deze verantwoording kent meerdere dimensies, omdat het impliceert dat er ook iemand is die
de verantwoordelijkheid heeft, of op zich kan nemen, voor deze resultaten. De resultaten van
de evaluaties die in rapporten worden vastgelegd, kunnen gebruikt worden om projecten, programma’s en organisaties te verbeteren, of om de effecten op de maatschappij te verbeteren.
Evaluaties leveren informatie op om verantwoording mee te kunnen afleggen. Het daadwerkelijk afleggen van de verantwoording, en het proces van control op een project of organisatie,
wordt dus met de evaluatie gevoed. Het is de vraag of bovengenoemde aanpak en de intentie
tot verbeteren door de opdrachtgever of vanuit de geëvalueerde ook zo wordt ervaren. Vanuit
de auditing- en control-aanpak wordt namelijk een aantal vormen van control beschreven
die niet per definitie gericht zijn op verbeteren. Control kan ook een middel zijn om te meten
of de doelen van een organisatie gehaald worden, of dat er geen fouten in een specifiek
proces optreden. De aanpak wordt daarmee respectievelijk directief en preventief. Control
eindigt met de vaststelling of doelen bereikt zijn (detectief). De mate waarin personeel en
management de control-mechanismen en de uitkomsten onderschrijven is belangrijk. Pas als
er voldoende aandacht en erkenning is voor de resultaten en bevindingen, heeft een evaluator
vervolgens een ingang om bij het management een eigenaar te vinden voor het doen van
verdere aanbevelingen (correctief) (Spencer Picket, 2005).
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– Systematische sociale onderzoeken (systematic social inquiry).
Alkin (2004) verstaat hieronder de systematische studie van het gedrag van groepen of
individuen in diverse sociale settings aan de hand van diverse onderzoeksmethoden. De
centrale vraag in deze onderzoeken is, waarom mensen in groepen acteren zoals ze doen. Dit
fundament benoemt onder meer de gedragstheorie, de antropologie en de theorieën van
sociologen en filosofen (Stones, 2008; Störig, 2008).
Vanuit deze twee fundamenten zijn drie perspectieven gedefinieerd die tot een classificatie van
‘theories’ van evalueren leiden: ‘methoden’, ‘waarde’ en ‘gebruik’ (Alkin, 2004). Ieder van deze
perspectieven bevat theorieën, benaderingen en modellen die tot doel hebben om evaluaties
uit te voeren om verantwoording te kunnen afleggen, en die op systematische wijze onderzoek
doen naar mensen en groepen. Alkin (2004) noemt deze theorieën, benaderingen en modellen
in zijn publicatie overigens allemaal ‘theories’, en gaat niet in op de inhoudelijke of semantische
discussie om deze begrippen te onderscheiden.
De indeling van Alkin is gebruikt als basis, en is aangevuld met andere bronnen en met theorieën,
benaderingen en modellen van diverse andere theoretici binnen het vakgebied.

2.7.1. Methoden
In dit perspectief wordt uitgegaan van de evaluatiemethode zelf. De idee is dat door de methode
te perfectioneren het evaluatieonderzoek te optimaliseren is. In dit perspectief wordt evaluatieonderzoek gezien als toegepast sociaal onderzoek, waarbij de nadruk sterk ligt op het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode en op een systematisch empirische manier van
werken (Alkin, 2004). Door gedegen onderzoek te verrichten, kan niet alleen de wetenschappelijke aannemelijkheid, maar ook de zogenoemde ‘stakeholder credibility’ worden verhoogd, met
andere woorden, de mate waarin de opdrachtgever en andere betrokkenen de resultaten van
het onderzoek geloofwaardig vinden. Stufflebeam en Shinkfield (2007) maken een onderliggend
onderscheid binnen dit perspectief. Zij beschrijven enerzijds de focus op de vraagstelling van het
onderzoek, de vraaggeoriënteerde benadering, en anderzijds de focus op de onderzoeksmethode,
de methodegeoriënteerde benadering.
Omdat dit perspectief uitgaat van het doel om zo objectief mogelijk te meten en waar te nemen,
klinkt ook een (neo)positivistische wetenschapsideaal door in de evaluatiebenaderingen die bij dit
perspectief horen. Positivisme gaat uit van waarnemen zonder deelnemen en beperkt zich tot beschrijvingen en voorspellingen op grond van waarneembare regelmatigheden en observeerbare
informatie (Schuyt, 1987; Scriven, 1991; Law, 2008).
Ralph Tyler wordt beschouwd als één van de grondleggers van dit perspectief, en Donald Campbell
en Edward Suchman hebben verdere verdiepingen aangebracht. Tyler introduceert als eerste het
zogeheten ‘objectives-oriented’-onderzoek waarbij doelen worden vastgesteld die door bijvoor64
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beeld een programma of project bereikt hadden moeten worden (Scriven, 1991; Hogan, 2007).
Vervolgens zijn er diverse methodieken ontwikkeld die dat onderzoek optimaliseren. Een belangrijk onderscheid is het experimentele en het quasi-experimentele design van (sociaal) onderzoek
door Campbell en Stanley, en het meten van de interne en externe validiteit van resultaten (Campbell & Stanley, 1963; Kerlinger, 1973). Voor quasi-experimentele onderzoeksontwerpen wordt
in de literatuur wel een kanttekening geplaatst. Het risico bestaat namelijk dat het onderzoek
snel correlationeel wordt, ofwel ex post facto. Dat houdt in dat relaties waargenomen worden
tussen observaties en bepaalde verschijningsvormen van gedrag of voorkomen. Evaluaties zijn
vaak te kenmerken als ex post facto-onderzoeken, omdat de te onderzoeken situatie geen controlegroepen toelaat. Daarnaast lenen de onderzoeksobjecten voor evalueren zich niet goed voor
het doen van een steekproef. Het generaliseren van onderzoeksresultaten is dan niet mogelijk,
met als aanvullend risico dat dit leidt tot onvolledige interpretaties (Kerlinger, 1973). Dit staat
bekend als de post hoc, ergo propter hoc-valkuil: ‘na dit, en daarom veroorzaakt door dit’. Ex post
facto-onderzoeken zijn aan de andere kant van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek, en
voor de verdere ontwikkeling van vakgebieden als de antropologie, sociologie, psychologie en het
onderwijs (Patton, 1987).
Campbell & Stanley (1963) beschrijven dat in de sociale wetenschappen een experimentele
onderzoeksaanpak niet mogelijk is en op ethische bezwaren stuit. Zij beschrijven het quasi-experimentele onderzoeksontwerp en geven aan op welke wijze kwantitatieve methoden en kwalitatieve
methoden elkaar kunnen aanvullen in een onderzoek. In het quasi-experimentele ontwerp dat zij
beschrijven wordt wél een controlegroep samengesteld, maar dat gebeurt op basis van zorgvuldige selectie van personen. Dit verstevigt de interne validiteit, de mate waarin een onderzoek
voldoende beheerst en herhaalbaar wordt uitgevoerd en of je met het onderzoeksontwerp ook
meet wat je moet meten. Het verstevigt tevens de externe validiteit, de mate waarin de resultaten
generaliseerbaar en toepasbaar zijn (Scriven, 1991).
Voorbeelden van evaluaties binnen het perspectief ‘Methoden’ zijn (naar: Stufflebeam & Shinkfield, 2007):
– Objectieve testprogramma’s, met als belangrijkste voorbeeld de gestandaardiseerde multiple
choice test voor examens. De resultaten van deze tests kunnen ook samen genomen worden,
waarna aan waardebepaling kan worden gedaan (de ‘value-added assessment’) over een
grotere doelgroep heen. Zo kunnen programma’s of scholen worden vergeleken en patronen
worden geïdentificeerd.
– Performance testing, waarbij personen op basis van diverse taken die ze uitvoeren worden
beoordeeld en geëvalueerd.
– Experimentele studies. Personen die geëvalueerd gaan worden, zijn verdeeld over meerdere
groepen. Daarna vindt een bepaalde interventie plaats, waarvan het effect van die interventie
wordt gemeten.
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– Analyse van de gegevens uit het Management Informatie Systemen (MIS), waarbij gegevens
van medewerkers door het management worden gebruikt om de resultaten van bijvoorbeeld
projecten en programma’s te volgen en eventueel bij te sturen.
– Benefit-Cost Analysis, waarbij gekeken wordt naar de kosten om het project of het programma
te starten, naar de kosten van het project zelf en naar de kosten en baten van de resultaten en
effecten van het project (zie ook: Marsh, 2009).
– Case Study Evaluations, waarbij casestudies dienen als basis voor evaluaties van projecten,
programma’s of organisaties. Casestudies maken gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, en kunnen in real-time en in retrospect worden uitgevoerd (zie ook: Albinski,
1981; Yin, 2009).
– Program Theory-based evaluatie (Rogers et al., 2000). Hierbij wordt de theorie waarop een
project of programma is gebaseerd als uitgangspunt genomen. Via logische modellen met
observaties van de onderzoeker, worden uitspraken gedaan over het object van evaluatie.
– Accreditatie en certificering. Voor deze onderzoeken bestaan uitgebreide overzichten van
eisen en criteria waaraan een organisatie moet voldoen. De toetsing daarop levert een rapportage op waarin ook verbeterpunten zijn verwerkt. Veel accreditatie en certificeringsinstellingen maken gebruik van zelf-evaluatie en zelfstandige rapportages, waarna experts bezoeken
afleggen om de situatie zelf ook te onderzoeken.

2.7.2.	Waarde
In dit perspectief wordt aandacht gegeven aan het feit dat een evaluator een waardeoordeel moet
geven (Scriven, 1991). De evaluator is als een ‘agent’ die bepalend is voor het laten landen van de
resultaten van het evaluatieonderzoek. Het toekennen van waarden aan data is hierbij onderwerp
van studie.
De theoretische achtergrond van dit perspectief is enerzijds een objectivistische benadering, die
er onder meer vanuit gaat dat morele waarden universeel zijn en door anderen dus ook onderkend kunnen worden. Om met Ayn Rand, de grondlegster van het objectivisme, te spreken: ‘Men
kan door zintuiglijke waarnemingen en redeneren absolute kennis verkrijgen over wat is’ (Rand,
1957). Deze werkelijkheid staat dus los van de waarnemingen en interpretaties van individuen.
Objectivisme vormt een brug tussen empirisme en rationalisme. Empiristen kennen als uitgangspunt dat we vanuit het opdoen van ervaring dingen leren kennen. Zonder deze ervaringen kan
ons brein geen kennis voortbrengen (Bruinsma & Zwanenburg, 1992; Störig, 2000; Law, 2008;
Russell, 2008). Rationalisten gaan ervan uit dat de rede de bron is van kennis. De werkelijkheid
kent volgens rationalisten een logische opbouw (Bruinsma & Zwanenburg, 1992; Störig, 2000;
Law, 2008; Russell, 2008). Kenmerkend voor de evaluaties in dit perspectief is het betrekken van
een breed publiek, het verzamelen van veel data en de combinatie van summatieve en formatieve
typen van evalueren.
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Anderzijds kent dit perspectief ook een relativistische benadering. In het relativisme geldt dat iedereen, of iedere cultuur, een eigen waarheid heeft (Stufflebeam et al., 2000). Er is daardoor geen
‘één waarheid’ of ‘één wereldbeeld’ te definiëren over de wereld waarin mensen leven (Störig,
2000; Law, 2008). Bevindingen, bijvoorbeeld van evaluaties, moeten dus altijd in de context gezien
worden van de groep, de organisatie of de heersende cultuur.
Michael Scriven is een belangrijke theoreticus binnen dit perspectief. Een uitspraak van Scriven
is: ‘Bad is not bad and good is not good and it is the job of evaluators to decide which is which’
(in: Alkin, 2004). De zogenoemde Modus Operandi (MO) is hierin een nieuwe benadering van
evalueren. Hierbij baseert de evaluator zich op een uitgebreide set van verklaringen die aanleiding
kunnen zijn voor een bepaald effect. Daarna volgt een aantal stappen waarin de evaluator de
serie handelingen (chain of events) reproduceert die hebben geleid tot het te onderzoeken effect.
Deze werkwijze levert inzicht op in wat de causale relaties en effecten zijn. De bias van de evaluator zelf wordt zo beperkt. Scriven introduceert daarmee de Goal-Free Evaluation (GFE) (Scriven,
1991; Stufflebeam, 2001). De doelen van een project of programma zijn in de GFE geen onderdeel
van het onderzoek, en de evaluator kijkt naar de al dan niet bereikte resultaten van bijvoorbeeld
een organisatie, programma of project. De aanpak van Scriven is gebaseerd op een kwantitatieve
benadering. Scriven beschrijft deze aanpak als een evaluatie die gedeeltelijk vergelijkbaar is met
een ‘double blind design’ in de medische wetenschap, omdat de opdrachtgever niet weet wat er
uit de evaluatie komt en dus niet kan sturen op de uitkomsten ervan (Scriven, 1991).
Eliot Eisner introduceert een kwalitatieve methode waarbij de evaluator als een soort ‘connaisseur’ beschrijft wat hij waarneemt en wat hem opvalt. Vervolgens geeft hij daar betekenis aan
en probeert te achterhalen wat de waarde is van hetgeen hij heeft waargenomen (Stufflebeam,
2001; Patton, 2002; Smith, 2005). Eisner geeft niet om kwantitatieve data omdat die ‘niet kunnen
meten wat écht belangrijk is’ (in: Alkin, 2004). Op basis van de kennis en ervaring geeft de evaluator een waarde aan zijn bevindingen. De connaisseur kan ook een criticus zijn die als een expert
een situatie beoordeelt. Deze manier van evalueren wordt ook wel de Expert-Oriented Approach
genoemd (Hogan, 2007).
Robert Stake ontwikkelde een aanpak die holistischer van aard is en die is gebaseerd op een
aantal geformaliseerde methoden (Stake, 1973; Denzin & Lincoln, 2005). Deze aanpak wordt de
Responsive Evaluation of Client-Centered Studies genoemd. De betrokkenen bij een organisatie,
programma of project zijn hier de personen die ook de evaluatie laten uitvoeren en de resultaten
daarvan willen zien. Dit wordt ook wel de Participant-Oriented Approach genoemd (Hogan, 2007).
De evaluator staat in zijn werk tussen de mensen, en zal ook conflicterende bevindingen doen. Die
bevindingen zal hij ook terugkoppelen aan de cliënt, zonder zelf met adviezen te komen over een
‘beste’ aanpak voor de organisatie of het programma. Evaluatoren letten er in deze aanpak op dat
ze eerlijk en op basis van gelijkheid met de andere medewerkers handelen.

67

2

Hoofdstuk 2.

Egon Guba en Yvonna Lincoln gaan een stap verder met Fourth Generation Evaluation (FGE),
door de doelgroep zo breed mogelijk te definiëren. Op basis van veel verschillende input, en dus
verschillende beelden (of: ‘constructs’) van betrokkenen, proberen zij via een dialoog te bepalen
wat de feiten en de waarde van de feiten zijn van hetgeen geëvalueerd wordt (Guba & Lincoln,
1989). De evaluator is hier dus niet de persoon die de waardering geeft, maar alleen het proces
van waardering faciliteert. Dat is dan ook de reden dat deze evaluatiebenadering in dit perspectief
is geplaatst. Een variant hierop is de Deliberative Democratic Evaluation, ontwikkeld door House
en Howe (Stufflebeam et al., 2000; Howe & Ashcraft, 2005). Alle input van de betrokkenen wordt
hierin meegenomen. Door middel van het bespreken van geschillen en een analyse van alle verschillende beelden, wordt toegewerkt naar een beschrijving van de situatie die recht doet aan de
gegevens die van alle betrokkenen zijn verkregen. Het gaat dus niet om het presenteren van de
mening van de grootste groep (Ryan, 2005; Greene, 2006).
Thomas Owens en Robert Wolf introduceren de Adversary Evaluation, ook wel AdvocateAdversary Evaluation, Juridical Model of Jurisprudential Model genoemd (Scriven, 1991). Hierbij
voeren twee evaluatoren of teams van evaluatoren met twee tegengestelde beelden (advocates
en adversaries) hun evaluatie uit, waarna een synthese plaatsvindt van de bevindingen (Worthen
& Rogers, 1980; Boulmetis & Dutwin, 2005).

2.7.3.	Gebruik
In dit perspectief krijgt het proces van uitvoeren van een project of programma extra aandacht
in een evaluatie. Daarmee wordt geborgd dat de evaluatieresultaten ook gebruikt worden in
volgende fases van een traject. In dit perspectief komen evaluaties voor die erop gericht zijn om
stakeholders te helpen besluiten te nemen op basis van de juiste informatie. Het kunnen besluiten
zijn over een specifiek project, maar ook besluiten over de organisatie waarbinnen het project
plaatsvindt (Alkin, 2004).
In dit perspectief hebben evaluatiebenaderingen ook aandacht voor sociale rechtvaardigheid
(social justice). De evaluaties zijn erop gericht om vast te stellen of bijvoorbeeld alle lagen van de
maatschappij gelijke toegang hebben tot onderwijs of sociale voorzieningen. Deze benaderingen
gaan uit van een meer constructivistische oriëntatie. Het constructivisme leert dat we ‘de werkelijkheid nooit kunnen kennen zoals ze is’, en dat de werkelijkheid die we kennen een construct is
van ons mensen (Störig, 2008). De evaluator probeert te begrijpen wat hij waarneemt binnen de
context van de organisatie en op basis van de voortgang van het evaluatieproces zelf. Bevindingen
zijn daarbij altijd gebonden aan het moment van waarneming en kunnen door nieuwe waarnemingen en feiten weerlegd worden.
De constructivistische benadering zet zich expliciet af tegen het positivisme, de stroming waarbij
alleen de waarneembare verschijnselen onderkend worden als het enige object van onderzoek,
en alle andere uitweidingen daarover als ‘nutteloos’ bestempelt (Störig, 2008). Het spiegelen
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van bevindingen richting de betrokkenen en hen daarbij bewust maken van hun handelen is een
kerntaak van de evaluator in de constructivistische evaluatie. De waarden van de personen in de
evaluatie worden gerespecteerd als uitgangspunt, en niet beoordeeld door de evaluator. De betrokkenen van een organisatie of programma zijn in deze evaluatiebenaderingen vaak ook mede
verantwoordelijk voor het formuleren van vragen, het bepalen van de objecten van de evaluatie en
het formuleren van aanbevelingen en vervolgacties. De evaluatiemethoden binnen dit perspectief
gaan dan ook meer uit van holistische observaties van personen, het evaluatieproces zelf en van
de organisatie. Holistisch wil zeggen dat de evaluator er vanuit gaat dat het geheel groter is dan
de som van de delen (Patton, 1987). Daarmee zijn ook de naturalistische onderzoeksbenadering
(Erlandson et al., 1993) en de etnografische evaluatiebenaderingen voorbeelden die binnen dit
perspectief geplaatst kunnen worden (Whitehead, 2002; Alkin, 2004; Denzin & Lincoln, 2005).
Daniel Stufflebeam ontwikkelde een benadering waarbij evalueren is gericht op het besluitvormingsproces. Omdat de aanpak onder meer gericht is op beleidsmakers, wordt deze aanpak ook
wel de Management-Oriënted Approach genoemd (Stufflebeam et al., 2000; Hogan, 2007; Stufflebeam & Shinkfield, 2007). In deze benadering worden vier onderdelen onderkend die geëvalueerd
worden: Context, Input, Proces en Product. Vandaar dat deze benadering van Stufflebeam ook wel
bekend staat onder de naam CIPP. De aanpak gaat uit van een cyclisch proces, waarbij de evaluatie
als een proces wordt gezien om een project of programma voortdurend te kunnen verbeteren.
In de methode wordt gebruikgemaakt van een panel van betrokkenen, waarmee de onderzoeksvragen, de planning en de bevindingen worden besproken. Door deze brede betrokkenheid wordt
van zowel formatieve als summatieve evaluaties een breed afgestemde waardebepaling bereikt
(Alkin, 2004). Overigens wordt door Stufflebeam en Shinkfield (2007) de CIPP mede beschouwd
als een evaluatiebenadering om te komen tot verbeteringen. Dat zou een indeling in het perspectief ‘waarde’ tot gevolg hebben. Beide opties zijn verdedigbaar, maar hier wordt gekozen voor de
positionering binnen ‘gebruik’, waarmee de keuze van Stufflebeam gevolgd wordt (Alkin, 2004).
In lijn met dit perspectief is de methodiek van Malcolm Provus. Hij ontwikkelde in 1966 een methodiek die het Discrepancy Evaluation Model (DEM) wordt genoemd (McKenna, 1981; Stufflebeam
et al., 2000). Hierbij start de evaluatie met een stap waarin de definitie van te bereiken doelen
wordt bepaald, waarna de aandacht achtereenvolgens wordt gericht op de mate waarin het programma zelf wordt geïmplementeerd, de manier waarop het programma wordt uitgevoerd, en op
de kwaliteit van de producten van het programma.
Om het gebruik (use) te versterken is de selectie van betrokkenen een belangrijke succesfactor.
Over de selectie van betrokkenen bestaan verschillende visies. Joseph Wholey, een evaluator die
veel evaluaties voor de Amerikaanse overheid uitvoerde in de jaren ’60 en ’70, is van mening
dat vooral programmamanagers onderdeel moeten uitmaken van een evaluatie. Evalueren moet
volgens hem vooral een stimulerend effect hebben op het management. Afhankelijk van de kosten
die men wil maken, kunnen snelle evaluatiemethoden worden ingezet of juist zwaardere metho69
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den. Voorbeelden zijn de pre-assessment, de Rapid-Feedback Evaluatie (RFE), de performanceen monitoringaanpak of de intensieve evaluatie en het gebruik van controlegroepen (McNall &
Foster-Fishman, 2007). Het is wel belangrijk dat een organisatie of programma klaar is voor een
evaluatie, iets wat te toetsen is met een Evaluabiliteits Assessment, (EA) (zie bijvoorbeeld: Juvenile
Justice Evaluation Center, 2003).
De visie van Michael Patton is dat juist de individuen betrokken moeten worden die later gebruik gaan maken van de resultaten van een evaluatie. Patton ontwikkelt de Utilization-Focused
Evaluation (UFE) (Patton, 2002; Stufflebeam & Shinkfield, 2007). De UFE heeft overeenkomsten
met de zogenoemde ‘developmental evaluation’-benadering, waarbij de evaluator gedurende het
programma ook onderdeel wordt van het programma en met de direct betrokkenen de evaluaties
voorbereidt en uitvoert. Patton stelt voor om die personen in de evaluatie te laten participeren, die
later ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de aanbevelingen van het evaluatierapport.
Dergelijke participatieve benaderingen liggen dicht aan tegen participatief sociaal onderzoek, de
concepten van de lerende organisatie en transformationeel leren zoals respectievelijk J. Bradley
Cousins en Hallie Preskill aangeven (Alkin, 2004). De aanpak is nadrukkelijk kwalitatief van aard,
maar kan in de aanpak ook gebruikmaken van kwantitatieve methoden (Russ-Eft & Preskill, 2009).
Stufflebeam en Shinkfield (2007) noemen de UFE een voorbeeld van de eclectische evaluatiebenaderingen. Deze benaderingen hebben gemeenschappelijk dat zowel de evaluatie als het gebruik
van de resultaten van de evaluatie belangrijk zijn. Door per situatie gebruik te maken van het
volledige scala aan evaluatiebenaderingen, of een combinatie daarvan, kan in de evaluatieaanpak
een maatwerkoplossing gekozen worden (Spaulding, 2014).
Binnen dit perspectief worden ook de Consumer-Oriented Studies onderkend. Hierbij staat de
evaluator meer in de schoenen van de consument of eindgebruiker (Hogan, 2007). Door middel
van diverse technieken is het de bedoeling dat de evaluator informatie geeft over onder meer de
waarde, het belang, het gebruik en de kwaliteit van producten en diensten, opdat in het voorafgaande productieproces verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, en opdat consumenten
betere producten en diensten krijgen. Ook de meta-evaluatie van de evaluaties van een project of
programma zijn onderdeel van deze aanpak, zodat onderzocht kan worden op welke wijze tijdens
het productieproces aandacht is gegeven aan de klant. Voor dit type evaluatie is door Scriven een
uitgebreide Key Evaluation Checklist opgesteld die de evaluator helpt bij het uitvoeren van een
dergelijke evaluatie.

2.8.	Bijdrage aan waarnemingskader
De voorgenoemde indeling van benaderingen van evalueren laten zien dat er verschillende
manieren zijn om het brede scala aan benaderingen van evalueren in te delen. Op basis van de
70

Evaluatieonderzoek

voorgaande beschrijving wordt in deze paragraaf een aantal inhoudelijke aspecten benoemd die
in het waarnemingskader kunnen worden opgenomen.

2.8.1. Aandacht voor methode
Hoewel er geen allesomvattende evaluatietheorie is, hebben de hiervoor beschreven evaulatiebenaderingen wel allemaal een theoretische achtergrond op basis waarvan ze zijn afgeleid. Aan
de aandacht voor (zuivere) methoden die zowel Alkin (2004) als Stufflebeam en Shinkfield (2007)
hebben, ligt de opvatting ten grondslag dat er aandacht is voor de wetenschappelijke methode
bij het uitvoeren van evaluaties. Op basis van causale verklaringen naar aanleiding van evaluatieonderzoek kan een verklaring worden gevonden voor verschijnselen, of kunnen wellicht zelfs
wetmatigheden worden afgeleid en beschreven (Korthals, 1989). Om deze causaliteit te bewijzen
is het belangrijk dat evaluaties methodologisch juist worden opgezet. Een goed onderzoeksdoel,
een onderzoeksontwerp, duidelijke onderzoeksvragen en een duidelijke onderzoeksaanpak zijn
belangrijk voor het uitvoeren van evaluaties. De methoden van kwalitatief en kwantitatief onderzoek vormen dan ook een belangrijke basis voor het uitvoeren van evaluaties.

2.8.2. Aandacht voor de rol van de evaluator
De rol van de evaluator in een evaluatie wordt zowel door Alkin (2004) als Stufflebeam en Shinkfield (2007) beschreven, en ook door andere bronnen bevestigd als een belangrijk element in
evaluaties (Scriven, 1991; Russ-Eft & Preskill, 2009). De evaluator voegt waarde toe aan de evaluatie. De wijze waarop wordt in de verschillende wetenschapsfilosofische benaderingen toegelicht.
De evaluator kan vanuit een empiristisch perspectief handelen, en daarmee vanuit waarneming
en ervaring de evaluatie uitvoeren, of juist vanuit een rationalistische aanpak handelen, waarbij
rede de basis is voor de verklaringen van de werkelijkheid die hij tegenkomt in de evaluatie. Of de
evaluator kan op zoek gaan naar universele waarden op basis van waarnemingen en gebruik van
de rede, en zich meer baseren op een objectivistische benadering (zie: Law, 2008; Störig, 2008).
De evaluator kan ook handelen vanuit een constructivistische benadering en heeft dan zowel oog
voor personen als voor het proces en de context waarin deze personen handelen. Hierbij is sprake
van een holistische insteek waarin alles met alles samenhangt: een specifieke waarneming staat
niet los van andere waarnemingen, maar past altijd in een groter geheel. Vanuit de constructivistische benadering geldt daarnaast dat de evaluator maar een deel van de werkelijkheid waarneemt.
Weiss (1998) en Spencer Picket (2005) geven dan ook aan dat evalueren zowel een kunst als een
wetenschap is.
Door de betrokkenheid van de evaluator bij een project, zal de evaluator mogelijk ook hele persoonlijke verhalen van projectleden en andere betrokkenen horen. Evalueren is op zichzelf ook
een interventie. Evalueren gaat over de praktische uitvoering, het verzamelen en accumuleren
van kennis en de overdracht van die kennis aan de opdrachtgever van de evaluatie. Daarna volgt
een breed scala aan opvolgende mogelijke interventies. Van de evaluator wordt dan ook een in-
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tegere houding verwacht, zodat opdrachtgevers ervan uit kunnen gaan dat de evaluator objectief,
betrouwbaar en competent is (Spencer Picket, 2005; Moeller, 2009).

2.8.3. Aandacht voor resultaten van een evaluatie
De mate waarin de resultaten van een evaluatie worden gebruikt door de organisatie en de functie
van de evaluator daarbij, worden zowel door Alkin (2004) als Stufflebeam en Shinkfield (2007)
beschreven. In beide beschrijvingen wordt gerefereerd aan interventies via mixed methods, en
aan de aandacht voor zowel de observaties van proces, product en context, als de rol van de
evaluator zelf en de mate waarin hij invloed kan uitoefen op belangrijke stakeholders. Ook in deze
zienswijze kan een holistische benadering worden onderkend.
Het afronden van een evaluatie bestaat niet alleen uit het opleveren van een rapportage. Stufflebeam en Shinkfield (2007) benoemen deze fase als ‘communicating evaluation findings’, en geven
een aantal aspecten mee ten aanzien van rapporteren die de acceptatie van de evaluatieresultaten
verhogen. In hoofdstuk 4 wordt dit uitgewerkt.

2.8.4.	Synthese van de drie indelingen
In de voorgaande paragrafen zijn drie soorten van indelingen van evaluatiebenaderingen gepresenteerd. Boulmetis en Dutwin (2005) hebben een indeling gemaakt in acht evaluatiemodellen.
Stufflebeam en Shinkfield (2007) hebben gekozen voor een indeling vanuit een meer praktijkgerichte benadering en zijn gestart met 26 evaluatiemodellen, theorieën en benaderingen, om die
vervolgens in te delen in vijf categorieën. Alkin (2004) ten slotte heeft drie perspectieven beschreven vanuit een meer theoretisch kader. Deze drie indelingen dienen voor het waarnemingskader
van de meta-evaluatie toepasbaar gemaakt te worden. Daartoe wordt naar een aanvullende en
praktisch toepasbare indeling gekeken van deze evaluatiebenaderingen.
De wijze waarop Boulmetis en Dutwin (2005) hun modellen beschrijven, is een helder startpunt
om te komen tot een synthese. Hun acht modellen omvatten ieder het werk van één of twee theoretici waarvan hun aanpak als basis dient voor het beschreven model. Deze theoretici beschrijven
een basis waar anderen zich bij hebben aangesloten, waardoor er meer benaderingen gerubriceerd kunnen worden bij deze modellen. De acht modellen van Boulmetis en Dutwin kunnen dus
ook gebruikt worden om de 26 evaluatiemodellen van Stufflebeam en Shinkfield in te delen. Van
de vijf categorieën van Stufflebeam en Shinkfield (2007) zijn er vier echt relevant. De categorie
‘pseudo-evaluaties’ kan buiten beschouwing gelaten worden, omdat het geen volwaardige evaluaties betreft. De vier relevante categorieën van Stufflebeam en Shinkfield vertonen een grote
inhoudelijke overlap waar het gaat om de doelstelling van de evaluatie en de beoogde uitkomsten
van de evaluatie. Daarmee is deze indeling minder bruikbaar dan de indeling van Boulmetis en
Dutwin (2005) die een scherpere afbakening maken in de beoogde uitkomst en daarmee het doel
van het door hun beschreven evaluatiemodel.
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De beschrijving van de perspectieven en de bijbehorende benaderingen van Alkin (2004) ten
slotte is bruikbaar voor de meer theoretische reflecties op evalueren, maar is te abstract om in
een meta-evaluatie toe te passen. De perspectieven zoals hiervoor beschreven geven echter wel
een goede basis om de diverse relevante theoretici en hun benaderingen te benoemen. Die kunnen vervolgens ook gerubriceerd worden in de indeling van Boulmetis en Dutwin (2005).
De acht modellen van Boulmetis en Dutwin (2005) kunnen dus ook gezien worden als duidingen van acht groepen van evaluatiebenaderingen. Per genoemde groep evaluatiebenadering,
gebaseerd op Boulmetis en Dutwin (2005), is hieronder weergegeven hoe de synthese eruitziet.
Deze acht evaluatiebenaderingen vormen tevens de basis voor het waarnemingskader van de
meta-evaluatie.
1. Adversary, met als beoogde uitkomst het oplossen van verschillen in mening (Scriven, 1991,
Boulmetis & Dutwin, 2005). De evaluator is daarbij vooral faciliterend bezig en probeert de
voor- en tegenargumenten in kaart te brengen. Onder deze groep kan de Adversary Evaluatie
van Owens en Wolf geschaard worden, en de Deliberative Democratic Evaluation van House
en Howe, waarin ook de diverse beelden van meerdere personen worden belicht (Scriven,
1991; Howe & Ashcraft, 2005).
2. Art Critisism, met als beoogde uitkomst een kritische reflectie op standaarden en verbeterde
standaarden (Boulmetis & Dutwin, 2005). De rol van de evaluator is die van de expert (of
connaisseur, of zelfs criticus) die een expertmening geeft. Onder deze groep kan de methode
van Eliot Eisner geschaard worden alsmede de diverse Expert-Oriented-benaderingen (Stufflebeam, 2001; Patton, 2002; Smith, 2005).
3. Decision-making, met als beoogde uitkomst uitspraken over effectiviteit, kwaliteit en impact
(Boulmetis & Dutwin, 2005). De evaluator is hierbij de persoon die data verzamelt en interpreteert. Hierbij wordt teruggekeken op het effect van een project of programma en welke
onderdelen goed (en minder goed) zijn gegaan. Onder deze groep kan de aanpak van Stufflebeam geschaard worden, de Management-Oriënted Approach (CIPP), die het besluitvormingsproces evalueert, en de Descision- and Accountability Oriented Studies (Alkin, 2004; Hogan,
2007). Ook de evaluaties die leiden tot accreditatie en certificering zijn hier een voorbeeld
van (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Dit kan de accreditatie en certificering van projecten
of organisaties zijn, maar het kan – in enge zin- ook gaan om het testen van personen via
objectieve testprogramma’s, experimentele studies of performance testing. In deze dissertatie
valt deze laatste invalshoek overigens buiten de afbakening.
4. Discrepancy, met als beoogde uitkomst een oordeel over de compliantie van het gebruik van
standaarden (Boulmetis & Dutwin, 2005). De evaluator faciliteert en monitort, verzamelt data
en analyseert en interpreteert deze data. Onder deze groep hoort de Discrepancy Evaluation
thuis (McKenna, 1981). Ook de eclectische evaluatiebenadering en de UFE van Patton kan
voor een deel ingedeeld worden in deze groep evaluatiemodellen, met name als het gaat
om het beoordelen van wat goed en minder goed is gegaan en hoe daarmee verder te gaan
(Patton, 2002; Alkin, 2004; Stufflebeam & Shinkfield, 2007).
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5. Goal-Based, met als beoogde uitkomst een uitspraak over effectiviteit, efficiëntie en impact
(Boulmetis & Dutwin, 2005). De evaluator verzamelt eerst data, en analyseert en interpreteert
deze data. Op basis daarvan doet de evaluator uitspraken of de cliënt of de betrokkenen
anders handelen dan voorheen, bijvoorbeeld omdat ze inhoudelijk gegroeid zijn of een verandering hebben ondergaan in handelen of in gedrag. Voorafgaand aan deze evaluatie worden
de doelen of normen vastgesteld die getoetst gaan worden. Tot deze groep behoort de
Objectives-Based-aanpak van Tyler (Scriven, 1991). Stufflebeam en Shinkfield (2007) maken
geen scherp onderscheid tussen de objectives en de goals; ze liggen in elkaars verlengde.
Scriven (1991) noemt de term Goal-Based Evaluation, als tegenhanger van Goal-Free Evaluation (Patton, 2002). Deze begrippen worden in deze paragraaf ook overgenomen. De doelen
van een project of programma, maar ook de te bereiken effecten kunnen in de Goal-Based
Evaluation vooraf gedefinieerd worden, waarna de evaluator deze kan toetsen.
6. Goal-Free, met als beoogde uitkomst een uitspraak over het nut en de impact van een project
of programma (Boulmetis & Dutwin, 2005). Ook hier verzamelt de evaluator data, doet hij
analyses en volgt er een interpretatie. De evaluator baseert zijn beelden op observaties van
het project, en niet op basis van vooraf vastgestelde te onderzoeken doelen. Onder deze
groep valt de Goal-Free Evaluation van Scriven (Scriven, 1991; Stufflebeam, 2001). Ook de
vierde generatie van evalueren van Guba is hier een voorbeeld van, evenals de naturalistische
evaluatieaanpakken zoals de etnografische evaluatie (Guba & Lincoln, 2001; Whitehead, 2002;
Alkin, 2004; Denzin & Lincoln, 2005).
7. System Analysis, met als beoogde uitkomst een uitspraak over effectiviteit en efficiëntie (Boulmetis & Dutwin, 2005). De evaluator monitort, verzamelt data, analyseert en interpreteert. De
vraag die beantwoord moet worden, is of de verwachte uitkomsten en effecten ook bereikt
zijn. Onder deze groep vallen een aantal van de methode-gedreven aanpakken, waaronder de
analyse van gegevens uit Management Informatie Systemen en de Benefit-Cost Analysis (Lave,
1996; Stufflebeam & Shinkfield, 2007).
8. Transactional, met als beoogde uitkomst begrip van het project of programma (Boulmetis
& Dutwin, 2005). De evaluator participeert bij het verzamelen van data, de analyse en de
interpretaties, en betrekt daarin ook de betrokkenen van het project of programma. Hierbij
wordt mede antwoord gegeven op de vraag wat vanuit verschillende gezichtspunten te leren
is van een situatie of een programma. Onder deze groep vallen de participatieve benaderingen
waar Patton aan refereert, en de eclectische evaluatiebenaderingen waarin deelnemers van
een project of programma zelf de evaluatie helpen uit te voeren (Patton, 2002; Alkin, 2004;
Russ-Eft & Preskill, 2009), en waarbij ook onderdelen van verschillende succesvolle evaluatieaanpakken worden gebruikt in één evaluatie (Spaulding, 2014). Ook de Responsive Evaluation
of de Cliënt-Centered Studies van Stake en de Participant-Oriented Approach zijn voorbeelden
van een dergelijke evaluatie (Stake, 1973; Denzin & Lincoln, 2005; Hogan, 2007). Vanuit de
methode-georiënteerde benaderingen is de Program Theory-Based evaluatie hier een voorbeeld van, waarbij vanuit een ‘grounded theory’-benadering geëvalueerd wordt (Rogers et al.,
2000).
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De evaluator zal voorafgaande aan een evaluatie waarschijnlijk geen bewuste keuze maken voor
één van de hiervoor genoemde evaluatiebenaderingen. Aanname is dat in de teksten van de
evaluatierapporten wel bewijs te vinden is over de achterliggende en vaak impliciet gebruikte evaluatiebenadering. In het waarnemingskader zal dan ook gekeken worden of één van de genoemde
acht categorieën zichtbaar is.

2.9. Uitleiding
In dit hoofdstuk is evalueren geplaatst in de onderzoeksmethodologie en binnen de bestaande
classificaties van wetenschappen. Door aan te geven op welke wijze de ontwikkeling van evalueren
heeft plaatsgevonden vanaf 1792 tot op heden, is zichtbaar gemaakt dat evalueren mee ontwikkelt met de maatschappelijke ontwikkelingen. De ‘Age of Standardisation’ is als omschrijving
geïntroduceerd om de laatste periode naam en betekenis te geven. Op basis van de beschrijving
van de diverse indelingen van evalueren, is een synthese van deze indelingen opgesteld in acht
groepen van evaluatiebenaderingen. Samen met de aanvulling uit de inzichten uit de theorie, is
vanuit dit hoofdstuk een bijdrage geleverd aan het waarnemingskader voor de meta-evaluatie.
Nu de positionering en theoretische achtergrond van evalueren geduid is, kan in het volgende
hoofdstuk het evaluatieproces nader beschreven worden.

75

2

3.

Proces van evalueren
‘Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders.’

Rob de Best (De Best, 2009)

3.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk is aangegeven waar evalueren geplaatst kan worden in de onderzoeksmethodologie en binnen de bestaande classificaties van wetenschappen. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de wijze waarop evaluatieonderzoeken worden ontworpen, in welke fases het onderzoeksproces verloopt en welke onderzoeksstrategieën en onderzoekstechnieken daarbij gebruikt
kunnen worden.
Met de beschrijving van deze onderdelen wordt mede antwoord gegeven op de eerste deelvraag
van het onderzoek: 1. Aan welke criteria moet een goede evaluatie voldoen?
Ter verduidelijking van de opbouw van dit hoofdstuk volgt eerst een toelichting op de verschillende paragrafen. De basis van deze paragrafen volgt de opbouw van het ontwerpen van een
onderzoek (Baarda & De Goede, 1994; Verschuren & Doorewaard, 2007). Immers, het uitvoeren
van een evaluatie is een verschijningsvorm van het doen van onderzoek, zoals in hoofdstuk 2 is
beschreven.
In hoofdstuk 2 zijn verschillende benaderingen van evalueren beschreven. Voorbeelden zijn:
– Goal-Based-evaluatie.
– Goal-Free-Evaluation (GFE) en Fourth Generation Evaluation (FGE).
– De Art-Critisism-benadering of de Expert-Oriented Approach.
In de literatuur zijn voor deze benaderingen een aantal uitgewerkte onderzoeksontwerpen beschreven aan de hand waarvan een evaluatie kan worden uitgevoerd. De gebruikte terminologie
daarbij is echter niet altijd helder. De auteurs gebruiken diverse terminologie, en spreken over
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ontwerpen, over modellen, en soms over methoden (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Enkele
voorbeelden van uitgewerkte ontwerpen voor evaluatieonderzoek zijn in hoofdstuk 2 al besproken:
– Context, Input, Proces en Product (CIPP).
– Discrepancy Evaluation Model (DEM).
– Rapid-Feedback-evaluatie (RFE).
– Utilization-Focused-evaluation (UFE).
Bij de uitvoering van evaluaties zal in veel gevallen echter geen onderzoeksontwerp in de literatuur
voorhanden zijn, en moet een onderzoeksontwerp worden gemaakt. Naast het conceptuele model
met doelstelling, onderzoeksmodel en vraagstelling, wordt daarin ook het onderzoekstechnische
ontwerp uitgewerkt. In het onderzoekstechnische ontwerp wordt de keuze gemaakt voor een
onderzoeksstrategie. Voorbeelden van onderzoeksstrategieën zijn een survey, een experiment,
een casestudie of een bureauonderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007). Tevens wordt in het
onderzoekstechnische ontwerp de keuze gemaakt met welke technieken het onderzoek wordt
uitgevoerd. Denk daarbij aan het afnemen van interviews of het doen van observaties.
In het geval van evaluaties is er sprake van praktijkgericht onderzoek binnen de gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Dat houdt dus in dat de opzet van dit onderzoek uit zal
gaan van een interventiecyclus, of regulatieve cyclus; een cyclus die dient om een beslissing te
ondersteunen en te evalueren (Van Strien, 1986; Verschuren & Doorewaard, 2007).
Kortom, in het onderzoeksontwerp wordt de keuze gemaakt op welke wijze het (evaluatie)onderzoek wordt uitgevoerd. Daarbij worden overwegingen gemaakt die in dit hoofdstuk achtereenvolgens nader worden uitgewerkt:
1. Het onderzoek kent een gefaseerde opbouw, waarbij tussen iedere fase iteraties voorkomen.
2. Het onderzoek kent een bepaalde typering, bijvoorbeeld of het onderzoek vooraf, tijdens of na
de projectuitvoering wordt gedaan.
3. Het onderzoek gebruikt specifieke technieken waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd.
Door te beschrijven op welke wijze evaluatieonderzoeken worden ontworpen, kunnen de
criteria vastgesteld worden waaraan een goed evaluatieonderzoek moet voldoen. Deze kennis
helpt om de inhoudelijke kaders vast te stellen om uitgevoerde evaluaties van ICT-projecten bij
de overheid te toetsen. Dit is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

3.2.	Evalueren als iteratief proces
De definitie van evalueren die gekozen is voor dit onderzoek is: ‘Evaluation is the systematic
assessment of an object’s merit, worth, probity, feasability, safety, significance and/or equity’
(Stufflebeam & Shinkfield, 2007). De kern van deze definitie in de operationalisatie ervan is de
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procesmatige, systematische onderzoeksaanpak van evalueren. De definitie van Stufflebeam en
Shinkfield (2007) spreekt over een ‘systematic assessment’, precies zoals Scriven (1991) spreekt
over evalueren als …the process of determining the merit, worth and value of things, and evaluations are the products of that process’. De definities beschrijven een logische fasering van een aantal
stappen bij het uitvoeren van evaluaties. Een concreet voorbeeld is het logisch opbouwen van de
vraagstelling en het onderzoekskader. Met andere woorden, een evaluatie met een systematische
onderzoeksaanpak zal stappen volgen als het definiëren van de doelstelling, probleemstelling
en vraagstelling, en daarna het definiëren van een type onderzoek, bijvoorbeeld beschrijvend,
explorerend of toetsend. Op basis daarvan zal een keuze gemaakt worden welke populatie wordt
onderzocht, en met welke wijze van dataverzameling en data-analyse wordt gewerkt. De laatste
stappen van een dergelijk onderzoek zijn de rapportage en een fase van evalueren, aanbevelen en
formuleren van vervolgstappen (zie ook: Baarda & De Goede, 1994; Creswell, 2009). De complexiteit van dergelijke onderzoeken kan groot zijn. Verschuren en Doorewaard (2007) spreken van een
‘projectontwerp’ bij de aanvang van het ontwerpen van een dergelijk onderzoek.
Omdat evaluatieonderzoek een verschijningsvorm is van praktijkgericht onderzoek, en omdat
het vaak gaat het om een complex probleem, zal een evaluatieonderzoek middels een interventiecyclus worden aangepakt (Verschuren & Doorewaard, 2007). Van Strien (1986) noemt deze
cyclus de regulatieve cyclus. Deze dient om een beslissing te ondersteunen en te evalueren. De
vijf fases van deze cyclus zijn hieronder kort beschreven. Op ieder van deze fases kan onderzoek
gedaan worden. Per fase kan dezelfde regulatieve cyclus gevolgd worden om onderzoek naar die
specifieke fase te doen. Bij ieder van de fases hoort een type praktijkgericht onderzoek.
1. Probleemanalyse- of probleemstellingsfase: Hierin wordt het probleem onder de aandacht
van diverse betrokkenen gebracht, is sprake van agenda-setting en wordt de onderzoeksvraag
geformuleerd. Helder moet zijn wat het probleem is, voor wie het een probleem is en waarom
het een probleem is.
2. Diagnosefase: In deze fase wordt het probleem gediagnostiseerd. Achtergronden worden
bestudeerd, en data worden verzameld.
3. Ontwerpfase: In deze fase wordt op basis van de probleemanalyse en diagnose een aantal oplossingen ontworpen en wordt een interventieplan gemaakt voor het onderkende probleem
4. Interventie-/veranderfase: In deze fase worden de ontworpen interventies daadwerkelijk
uitgevoerd en geïmplementeerd, waarbij diverse interventiestrategieën mogelijk zijn.
5. Evaluatiefase: In deze fase wordt gecontroleerd of de interventies effect hebben gehad. Dit zijn
ex post-evaluaties die kunnen gaan over de haalbaarheid van de interventieplanning, over de
wijze waarop het interventieplan is uitgevoerd (een procesevaluatie), of over de wijze waarop
de behaalde resultaten na de interventie bevredigend zijn (een productevaluatie) (Swanborn,
1999).
Bij het visualiseren van de beschreven stappen in een evaluatieonderzoek op basis van de voorgaande beschrijvingen, kunnen de volgende processtappen onderkend worden:
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– Het bestaan van een aanleiding die aanzet tot het doen van een evaluatie, en waaruit diverse
aandachtspunten voortkomen voor de evaluatie.
– Besluitvorming tot het uitvoeren van een evaluatie. Dit is het startpunt van de evaluatie. Het
besluit is genomen en er is een opdrachtgever voor het uitvoeren van een evaluatie.
– De opdrachtformulering en afbakening van de evaluatie. Hiermee legt de evaluator de basis
voor zijn evaluatieonderzoek. Veel literatuur over evalueren start hier met de beschrijving van
evalueren, omdat nu de doelstelling, probleemstelling en vraagstelling worden uitgewerkt
en er inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt. In de fase van de opdrachtformulering
worden ook de criteria en inhoudelijke standaarden geformuleerd die als randvoorwaarden
meegaan voor de evaluatie (Russ-Eft & Preskill, 2009).
– Daarna worden evaluatiebenadering, -type en -technieken gekozen. Vanuit een theoretische
achtergrond komt het evaluatiekader tot stand. Dit zijn dus de keuzes van de evaluator ten
aanzien van onderzoeksmethode en -aanpak.
– Bij het uitvoeren van de evaluatie wordt onderzoek gedaan naar de inhoudelijke aandachtspunten die in het evaluatiekader genoemd zijn. Voorbeelden zijn diverse aspecten van de
interne en externe context van een project die zijn weergegeven in evaluatierapporten.
– Vervolgens de evaluatie afgerond via een rapportage. In deze stap is aandacht voor de
waardering voor het eindresultaat, op welke wijze het rapport wordt overgedragen aan de
opdrachtgever van de evaluatie en wat de kenmerken van het rapport zijn (Russ-Eft & Preskill,
2009).
– Gedurende het gehele proces van evalueren loopt ook een ondersteunend proces mee. Dit
betreft het monitoren van het evaluatieproces als geheel, de keuze voor het moment van
evalueren en de aandacht voor de (rol van de) evaluator. Deze monitorende activiteit initieert
ook de iteraties in het proces en de leercirkels voor de evaluator tijdens een evaluatie.
In een schema:

Schema 3.1: Evalueren als iteratief proces

Iedere processtap kent iteraties in de uitvoering ervan, en na iedere stap kan er ook een iteratie
plaatsvinden naar iedere voorgaande stap. De iteraties kunnen betrekking hebben op voortschrijdend inzicht over de evaluatie zelf (‘single loop’), of over de normen, criteria en randvoorwaarden
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waarbinnen de evaluatie zich afspeelt (‘double loop’) of over de condities vanuit de context die de
evaluatie beïnvloeden (‘triple loop’). Een evaluator zal bij iedere iteratie van dit proces zorgvuldig
afwegen of een volgende stap noodzakelijk is en welke bijstelling plaats moet vinden.
Evalueren zoals hierboven beschreven, voldoet aan de definitie van een project. Een team dat een
evaluatie uitvoert is immers ook een tijdelijk samenwerkingsverband van mensen dat voldoet aan
de kenmerken van de projectmatige aanpak die in paragraaf 1.7 zijn beschreven.
Het proces van evalueren zegt overigens niets over het moment van evalueren. Nijland (2004)
geeft bijvoorbeeld expliciet aan dat evalueren zowel ex ante als ex post kan plaatsvinden. Het
evaluatieproces kan op ieder gewenst moment zijn ingezet en kent een eigen doorlooptijd en
dynamiek. Deze is onafhankelijk van het ICT-project dat geëvalueerd wordt. Het kan wel zijn dat
de omstandigheden van een ICT-project tijdens een evaluatie veranderen. In dat geval zal dat
effect hebben op de uit te voeren evaluatie als project, maar niet op het evaluatieproces zoals
hier beschreven.
De beschrijving van de processtappen van evalueren wordt in het waarnemingskader opgenomen
als basis voor de operationalisatie en indexatie van de diverse aandachtsgebieden.

3.3. Typen evaluaties
In de literatuur worden verschillende typen van evalueren onderkend. Zo kunnen evaluaties bijvoorbeeld vooraf, tijdens of achteraf van een project plaatsvinden en toch dezelfde methode van
(evaluatie)onderzoek gebruiken. De hieronder beschreven typen van evalueren voegen een extra
dimensie toe voor het analyseren van evaluaties middels het op te stellen waarnemingskader.

3.3.1. Formatief versus summatief
Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen formatief versus summatief evalueren. Formatieve evaluaties focussen zich op het bestuderen en veranderen van processen terwijl deze
processen lopen (Russ-Eft & Preskill, 2009). Evaluaties die worden uitgevoerd aan het eind van een
proces, project of programma worden summatieve evaluaties genoemd (Scriven, 1991; Weiss,
1998; Boulmetis en Dutwin, 2005). Summatieve evaluaties kunnen direct na een project plaatsvinden, maar bijvoorbeeld ook enkele maanden of jaren later (Russ-Eft & Preskill, 2009). Stufflebeam
en Shinkfield (2007, p. 25 en 372) geven tevens aan dat formatieve evaluaties gericht zijn op
verbeteren, en dat summatieve evaluaties bedoeld zijn als meting van de verantwoordelijkheid
(accountability). Deze indeling is reeds in 1967 door Scriven benoemd, en daar is door hem recent
een derde vorm gedefinieerd: de ascriptieve evaluatie. Het betreft hier een evaluatie die niet is
gekoppeld aan een ontwikkelingsproces. Denk hier bijvoorbeeld aan een evaluatie in retrospect,
bijvoorbeeld van een historisch feit.
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3.3.2. Formele en informele evaluatie
Stufflebeam en Shinkfield (2007) geven ook het onderscheid aan tussen een formele en informele
evaluatie. Informele evaluaties komen in diverse vormen terug: van consumenten die huishoudelijke apparaten thuis uitproberen tot bedrijven die zich vooraf over aankopen laten informeren.
De formele evaluatie is echter de evaluatie zoals in de voorgenoemde definitie is bedoeld. In het
geval van projecten, programma’s en organisaties, kan een dergelijke evaluatie zowel door eigen
mensen binnen een organisatie als externe evaluatoren worden uitgevoerd.

3.3.3. Amateur evaluatie versus de professionele evaluatie
Naast de formele en informele evaluaties, is er ook een onderscheid tussen amateurevaluatie
versus de professionele evaluatie. Met name bij de evaluatie van projecten en programma’s is het
belangrijk dat in het begin de eigen mensen de evaluaties doen. Dit zijn amateurs, dus personen
die niet zijn opgeleid voor het doen van evaluaties. Het feit dat ze zich niet houden aan strikte en
formele evaluatiemethoden zorgt ervoor dat zij hun creativiteit inzetten tijdens de evaluatiefases,
en dat kan belangrijk zijn voor de voortgang van projecten en programma’s. Vanuit kwaliteitsmanagement wordt het doen van eigen evaluaties hoog gewaardeerd, en wel om verschillende
redenen. Ten eerste levert het een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij de medewerkers op, en
door het betrokken worden bij een breder werkpakket voelen zij zich ook meer gewaardeerd. Ten
tweede omdat de feedback op het proces vrijwel direct wordt gegeven. En, tot slot, kunnen de
kosten en de doorlooptijd van het project ermee worden versneld (Juran & De Feo, 2010).

3.3.4. Preordinate en responsive evaluatie
Begin jaren ’70 van de vorige eeuw presenteerde Robert Stake een onderscheid tussen de zogenoemde preordinate evaluatie en de responsive evaluatie (Patton, 2002; Stufflebeam & Shinkfield,
2007, p. 415). De preordinate evaluatie past in de aanpak waarin bepaald wordt of doelen wel of
niet bereikt worden. Methoden die daarbij gebruikt worden zijn onder meer gestandaardiseerde
testen, random sampling, statistiek, hypothesen, gedragsindicatoren en experimentele ontwerpen. In de responsive evaluatie van Stake wordt juist meer gebruikgemaakt van casestudies,
bewuste (purposive) sampling, observaties, narratieven en storytelling. De betrokkenen van een
evaluatie worden zo meegenomen in de diverse ervaringen rondom het object van evaluatie. Het
bespreken van de uitkomsten van de evaluatie met de opdrachtgever zijn meer informeel en de
evaluator zal meer de aandacht vestigen op de gepercipieerde waarde van diverse personen die
hij gesproken heeft.

3.3.5.	Intrinsieke en payoff-evaluatie
Scriven (1991) maakt onderscheid tussen intrinsieke evaluaties en payoff-evaluaties. De intrinsieke evaluatie adresseert vooral de kwaliteiten van het gebruikte instrumentarium, de doelen,
de structuur en de methodieken, en de kwaliteiten van de staf. Daarmee doet deze vorm van
evalueren uitspraken over het object van evaluatie zelf. Hier tegenover staat de payoff-evaluatie
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die zich meer richt op het effect van het object en op zijn omgeving, bijvoorbeeld het effect van
het onderwijsprogramma op leerlingen (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

3.3.6. Conformance en performance
Een van de meer recente onderscheidende kenmerken is het verschil tussen conformance en performance. Vooral in de documentatie van het IT Governance Institute (ITGI) wordt hier veelvuldig
aan gerefereerd (ITGI, 2005 en 2009). Indien een evaluatie is bedoeld om terug te kijken op een
traject en op basis van een specifiek kader te toetsen of aan de eisen in dat kader is voldaan,
is sprake van conformance. Soms wordt hiervoor ook het begrip compliance gebruikt, hoewel
daarmee vooral het voldoen aan wet- en regelgeving wordt benadrukt.
Indien het de bedoeling is om een evaluatie uit te voeren waarbij de nadruk ligt op het doen
van bevindingen die vernieuwende inzichten opleveren ter verbetering van een vervolgtraject,
is sprake van performance. Binnen de overheid staat deze vorm van evalueren ook bekend als
‘performance measurement’, of performancemeting (Russ-Eft & Preskill, 2009). Als deze keuze
duidelijk is, kan ook de aanpak en het juiste instrument gekozen worden om invulling te geven
aan de evaluatiedoelstelling. Vaak blijkt dat in de besturing van organisaties en projecten deze
twee kenmerken door elkaar gebruikt worden. Zo kan het voldoen aan regels benoemd worden
als ‘performance’doelstelling, terwijl het dan met name om conformance gaat (Bridgman, 2007).

3.4.	Technieken voor evalueren
Naast de benaderingen van evalueren, het ontwerp van evaluatieonderzoek en de typen van evaluaties, worden ook technieken onderkend die voor het uitvoeren van evaluaties worden gebruikt.
Dit onderzoek heeft niet tot doel een uitgebreide handleiding te maken van de diverse technieken
voor het uitvoeren van evaluaties. Een korte niet-limitatieve inleiding in de diverse technieken
wordt hieronder wel opgenomen.
Voor een verdieping in de indeling van de hierna opgesomde technieken, wordt verwezen naar
een publicatie van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek van de Bestuurlijke Organisatie
Vlaanderen (Peuter et al., 2007) en de online hulp van de Europese Commissie, Evalsed, een onlinegids die ondersteunt bij het uitvoeren van evaluaties voor socio-economische ontwikkelingen2.
De genoemde technieken zijn generiek van toepassing.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
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– Technieken voor structureren van de evaluatie
Het structureren van de informatie tijdens een evaluatie kan met diverse technieken ondersteund worden. Deze technieken kunnen gebruikt worden voor zowel respondenten als de
onderzoeker. Voorbeelden zijn conceptmapping waarbij via diagrammen onderlinge relaties in
kaart worden gebracht, logische modellering die aangeeft welke denkstappen gezet worden
en matrixen om gegevens in te clusteren, zoals een SWOT-analyse.
– Technieken van dataverzameling
Bij technieken voor dataverzameling komen we op de technieken die ons ter beschikking staan
om gegevens te verzamelen. De evaluator moet hierbij keuzes maken in de manier waarop hij
informatie van respondenten uitvraagt, bijvoorbeeld in naturalistische of gestructureerde observaties, gestructureerde of ongestructureerde interviews, documentanalyses of het gebruik
van vragenlijsten. In het ontwerp van de evaluatie ligt de keuze vast voor de soort steekproef
en de grootte van de steekproef, en of de evaluator gebruikmaakt van een focusgroep.
Voor dataverzameling kan gebruikt worden gemaakt van diverse nieuwe technieken. Voorbeelden zijn het gebruik van social media, online polls, online-interviews en online-enquêtes, het
openstellen van een community op een online-platform waarin mensen hun reacties kunnen
geven en op elkaar kunnen reageren. De inzet van social media voor sociaal-wetenschappelijk
onderzoek staat nog in de kinderschoenen en kent ook nog een aantal beperkingen (Lee et
al., 2008; Witte, 2009; zie ook: http://www.frankwatching.com/archive/tag/social-mediaonderzoek). Toch is het een manier van onderzoeken die bij de evaluatie van ICT-projecten
ingezet kan worden, mede omdat het gaat om projecten die de nieuwste ICT-voorzieningen
opleveren voor gebruik binnen organisaties.
– Technieken van data-analyse
Voor het analyseren van de gegevens uit de dataverzamelingsfase staan de evaluator diverse
statistische technieken ter beschikking, waaronder een regressieanalyse. Bij kwantitatieve
gegevens kunnen die technieken inzicht geven in de data en de samenhang tussen de (significante) relaties in deze data. Daarnaast bestaan er technieken die inzichtelijk maken wat
de betekenis is van de data. Dit kan bijvoorbeeld door modellen te maken die input en output beschrijven, of door modellen te gebruiken die een deel van de (macro-economische)
werkelijkheid beschrijven. Andere technieken zijn bijvoorbeeld financiële analyses, zoals een
kosten- batenanalyse of een kosteneffectiviteitsanalyse.
Kijkend naar voorgenoemde technieken, dan is het ook een optie om een meting op een
aantal criteria in de tijd enkele keren te herhalen. Hierdoor ontstaan zogenoemde tijdreeksen
waarmee de ontwikkelingen van een project kunnen worden gevolgd.
– Technieken van beoordeling
Na de analyse van data volgt een beoordeling van de data. Naast de eigen waardering en
rangordening van de resultaten, kan een evaluator ook een expertpanel inschakelen van
professionals dat ondersteunt bij de waardering en rangordening. Om deze beoordeling te
ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van een impactmatrix, waarbij maatregelen of
activiteiten afgezet worden tegen de impact die ze hebben. Via getrapte reviews door ex84
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perts, door ‘peers’ of door het toepassen van de Delphi-methode, ontstaat consensus in de
uitwerking en de conclusies, en ontstaan tevens mogelijkheden om nieuwe ideeën expliciet te
maken.
Ook kunnen maatregelen tegen elkaar afgezet worden in een zogeheten cross impact-matrix
of in een Multi-Criteria Analyse (MCA), waarbij meerdere criteria, en dus meerdere wegingsfactoren, inzicht geven in de verschillen tussen waarnemingen, activiteiten of maatregelen, of
opgeleverde eindresultaten van een project.
Indien een vergelijking met soortgelijke organisaties of projecten gewenst is, kan een benchmark worden uitgevoerd. Daarmee kan ook een eventuele beoordeling van evaluatieresultaten
in een bredere context worden uitgevoerd.

3.5.	Bijdrage aan waarnemingskader
Dit hoofdstuk levert drie onderwerpen op voor het waarnemingskader. De beschrijving van de
processtappen van evalueren wordt gebruikt in het waarnemingskader om structuur te bieden
aan de criteria die in het waarnemingskader zijn opgenomen. De processtappen geven daarna ook
de structuur om de resultaten te presenteren die uit de analyse naar voren komen.
De evaluatietypen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden opgenomen als onderdeel van
het waarnemingskader. Voor iedere evaluatie kan dan worden vastgesteld welke type evaluatie
is gebruikt. Ook de technieken die in dit hoofdstuk beschreven zijn, worden opgenomen in het
waarnemingskader zodat voor iedere evaluatie kan worden vastgesteld welke evaluatietechnieken
ingezet zijn.

3.6. Uitleiding
In dit hoofdstuk is ingegaan op het proces van evalueren en op de keuzes die ten aanzien van de
onderzoeksaanpak van de evaluatie gemaakt moeten worden. Het begrippenkader in de theorie
over evalueren is niet helder. Woorden als benadering, ontwerp, model en methode worden door
elkaar gebruikt. In dit hoofdstuk is structuur gegeven aan zowel het proces als aan de terminologie. Daardoor kunnen ook typen van evaluaties en de daarbij te gebruiken technieken beter
gepositioneerd worden in het evaluatieproces. Een evaluatieproces kan op ieder moment gestart
worden, ongeacht de fase waarin een project zich bevindt. Evalueren volgt echter een vast proces.
Dit hoofdstuk voegt deze vaste processtappen toe aan het waarnemingskader, samen met de
beschreven typen van evalueren en de technieken die gebruikt worden tijdens de uitvoering van
een evaluatie. Vooralsnog is de bijdrage aan het waarnemingskader dus gebaseerd op het proces
en op de wijze van evalueren, er zijn nog geen uitspraken gedaan over de inhoudelijke kwaliteit
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van een evaluatie. Er is nog een vraag onbeantwoord gebleven, namelijk: welke criteria kunnen
er gesteld worden aan een evaluatie? Die vraag wordt in het volgende hoofdstuk geadresseerd.

4.

Criteria voor evalueren
‘The fate of an epoch which has eaten of the tree of knowledge is that it must know that we cannot
learn the meaning of the world from the results of its analysis, be it ever so perfect; it must rather
be in a position to create this meaning itself. It must recognise that a Weltanschauung can never be
the product of advancing empirical knowledge, and that therefore the highest ideals, which move us
most powerfully, are formed for all time only in the struggle with other ideals which are just as sacred
to others as ours are to us’.
Max Weber (Stones, 2008)

4.1. Inleiding
In hoofdstuk 3 over het proces van evalueren is per processtap een toelichting gegeven. In dit
hoofdstuk worden alle processtappen aan de hand van een aantal relevante wetenschappelijke
disciplines nader uitgewerkt op inhoudelijke criteria. Het bestuderen van diverse wetenschappelijke disciplines levert extra kennis op over evalueren en de eisen die aan evalueren worden
gesteld. Op basis daarvan wordt het waarnemingskader opgebouwd. Door meerdere inhoudelijke
disciplines te bestuderen wordt tevens voorkomen dat een specifiek denkkader als een metafoor
gaat dienen om de werkelijkheid te begrijpen (Morgan, 1992). Met andere woorden, de input voor
het waarnemingskader wordt aangevuld en geobjectiveerd.
De wetenschappelijke disciplines die relevant zijn voor de evaluatietheorie, zijn geselecteerd op
grond van de aandachtsgebieden die voor overheidsmanagement van belang zijn. Dit onderzoek
gaat immers over projecten met een ICT-component bij de overheid. Lemstra et al. (1988) verwoorden een groot aantal aandachtsgebieden van overheidsmanagement: omgevingsmanagement, verandermanagement, organisatie-inrichting en –structuur, financieel management, personeelsmanagement, en management van de informatievoorziening. Evaluaties van projecten met
een ICT-component binnen de overheid raken deze aandachtsgebieden dus ook. De genoemde
aandachtsgebieden kennen geen scherpe afbakening. Zoals Jun (2002) aangeeft is er bijna geen
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scheidslijn te trekken die aangeeft waar het ene intellectuele aandachtsgebied eindigt en het
andere begint. Bestudering van het onderwerp vergt dus een multidisciplinaire aanpak.
De volgende vier disciplines zijn opgenomen in het onderzoek:
1. Bestuurs- en organisatiewetenschap, met name om de onderwerpen inzake omgevingsmanagement en organisatie-inrichting en –structuur. Bestuurs- en organisatiewetenschap
besteedt vanuit de eigen discipline ook aandacht aan de administratieve organisatie, aan
de verschillen tussen publieke en private organisaties en aan de relevante beginselen uit de
sociologie.
2. Gedragswetenschap inzake verandermanagement en personeelsmanagement. Gedragswetenschap heeft vanuit de eigen discipline ook aandacht voor diverse cultuuraspecten en voor
leren en verbeteren.
3. Accountancy en (IT-)auditing inzake controle, financieel management en informatievoorziening. Accountancy en auditing richten zich vanuit de eigen disciplines ook op financiële
instrumenten en op de normen die vanuit dit vakgebied zijn ontstaan.
4. Kwaliteitsmanagement is bedoeld om de bedrijfsvoering van ondernemingen, overheids- en
non-profitorganisaties systematisch en voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen. De
definitie van kwaliteitsmanagement die Wentink (2007) geeft is: ‘Kwaliteitsmanagement is het
geheel van besturingsactiviteiten dat gericht is op het systematisch en gestructureerd meten,
verbeteren, herontwerpen en borgen van de kwaliteit van systemen en processen, […] met het
oog op permanente efficiency en effectiviteit om tot betere prestaties te komen’. Kwaliteitsmanagement staat daarmee te midden van strategisch management, informatiemanagement,
logistiek management, marketingmanagement, humanresourcesmanagement, management
van cultuur en management van veranderingen (Wentink, 2007).
Deze vier disciplines zijn gebruikt als bron voor aanvullende operationalisaties. Daardoor ontstaat
een breder overzicht van kaders vanuit de theorie en vanuit de genoemde inhoudelijke disciplines,
ter aanvulling van het waarnemingskader.
De bijbehorende onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk voor een deel wordt beantwoord, is: 1. Aan
welke criteria moet een goede evaluatie voldoen?

4.2. Aanleiding tot evalueren
De aanleiding tot het doen van een evaluatie is de eerste fase in het proces. Het achterhalen
van de redenen om te evalueren is een belangrijk startpunt: ‘determining and understanding the
purpose of the evaluation is probably the most important job the evaluation sponsor or client
will have in the course of an evaluation’ (Fitzpatrick et al., 2010). Ook Yarbrough et al. (2010)
beschrijven in hun standaard dat een evaluator eerst goed moet begrijpen wat hij onderzoekt.
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Bij een evaluatie moet in ieder geval het doel van de evaluatie helder zijn. Daarnaast moeten de
doelgroep voor de evaluatie en een beschrijving van het object van onderzoek duidelijk worden
weergegeven (Scriven, 1991; Weiss, 1998; Fitzpatrick et al., 2010).
Het achterhalen van de aanleiding is belangrijk, omdat evaluatieonderzoek een verschijningsvorm is van ex-ante en ex-post beleidsonderzoek (Hoesel et al., 2005). Voor projecten met een
ICT-component bij de overheid is dat relevant, omdat die als middel kunnen worden ingezet ten
behoeve van uit te voeren beleidsmaatregelen. Bardach (2009) formuleert meerdere vragen
om beleid effectief te kunnen analyseren en problemen op te lossen. De effectieve analyse van
beleid is dus noodzakelijk om de aanleiding voor een evaluatie goed te kunnen formuleren. De
vragen om dat te achterhalen gaan over de missie (van de organisatie), de omgeving, de geleverde
prestaties, technologie, het productieproces, de werknemers, de partners, cultuur, communicatie,
de politieke omgeving, leiderschap en verandering. Bardach begeeft zich daarmee voor een deel
op het terrein van de bestuurs- en organisatiewetenschap, waarin een aantal van deze geformuleerde thema’s nader zijn uitgewerkt, waaronder: missie, de omgeving, de geleverde prestaties,
de partners, communicatie, de politieke omgeving, leiderschap en verandering.
Beleidskeuzes en de achterliggende besluitvorming zijn echter niet altijd eenvoudig te analyseren of te achterhalen. De door Weber opgestelde sociale kenmerken van een ideaaltypische
bureaucratie met een ordelijke en stabiele hiërarchie impliceert dat in een heldere vastlegging
van beleidskeuzes kan worden voorzien (Weber, 1946; Berger & Berger, 1988; Stones, 2008).
Organisaties zijn echter niet volgens dit ideaalbeeld ingericht. De publieke administraties van nu
worden gezien als netwerken van organisaties met daarbinnen netwerken van de medewerkers
met een centrale plaats voor burgers. De besluitvormingsprocessen verlopen in stromen langs
elkaar en door elkaar heen, zijn zowel rationeel, incrementeel als irrationeel, zijn afhankelijk van
de specifieke situatie van de organisatie op dat moment, laten zich beïnvloeden door diverse
impulsen voor agenda-setting, en komen zowel top-down als bottum-up tot stand (Simon, 1957
en 1997; Lindblom, 1959; Etzioni, 1967; Woodward, 1965; Cohen et al., 1972; Kingdon, 1984; Jun,
2002; Osland et al., 2007; Störig, 2008; Denhardt, 2008; Tosi, 2008). De kennis over overheidsorganisaties en de keuzes die gemaakt worden, ligt dan ook niet meer vast op een centrale plaats
binnen een silo of een hiërarchie, maar zit vast in sociale netwerken, in relaties tussen mensen
en in samenwerkingsverbanden van mensen (Simmel, 1955; Wright Mills, 1959; Moreno & Fox,
1987; Calas & Smiricich, 1999; Stacey, 2002; Goldsmith & Eggers, 2004; Scott & Davies, 2007;
Tjemkes et al., 2010).
Naast beleidsmatige aanleidingen zal in het geval van projecten met een ICT-component bij de
overheid, een deel van de aanleiding voor een evaluatie liggen in politieke of politiek-bestuurlijke
vraagstellingen. Een politieke vraagstelling wordt hier omschreven als een vraag vanuit de politiek, bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer of van een van de bewindslieden (Bardach, 2009).
Een verbijzondering van deze vragen komt voort uit een wettekst waarin beloofd wordt dat de
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voorbereiding of invoering van een wet op een bepaald moment wordt geëvalueerd, of dat er
monitoring en rapportage aan de Tweede Kamer of de gemeenteraad plaatsvindt.
Ook vragen die ontstaan vanuit het publieke debat worden gerekend tot de politieke vraagstelling. Een publiek debat is te herkennen aan vragen over specifieke projecten of onderdelen van
projecten die in het nieuws zijn, die de voorpagina’s van kranten halen, in actualiteitenrubrieken
op televisie besproken worden, of op internet veel reacties en berichten opleveren (Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011).
Naast de vragen vanuit de politiek en het politieke en maatschappelijke debat, worden ook vragen
onderkend vanuit de eigen omgeving van de overheid. Binnen de overheid bestaat een aantal
organisaties dat audits doet op de organisatie, de financiën of de projecten. Voorbeelden zijn interne controllers de diverse auditdiensten binnen de overheid en de Algemene Rekenkamer. Deze
organisaties maken op reguliere basis –vaak jaarlijks - controle- en auditplannen. Deze plannen
kunnen vervolgens de aanleiding zijn voor het uitvoeren van een evaluatie. Vaak zijn deze plannen gebaseerd op een risicoanalyse van de organisatie, waarna een project wordt geselecteerd
voor evaluatie (Cangemi & Singleton, 2003; Spencer Picket, 2005). De achterliggende doelstelling
van de controles en audits is overigens divers. Het kan gaan om verantwoording, maar het kan
ook gaan om advisering voorafgaand aan een project of monitoring ten behoeve van verbetering
tijdens een project. Ten slotte kan het zijn dat voorgaande evaluaties als aanbeveling hebben een
her-evaluatie uit te voeren. Ook deze evaluaties worden opgenomen in controle- en auditplannen.
Deze plannen liggen in de meeste organisaties voorafgaand aan de start van een kalenderjaar
vast, en zijn vaak voorgelegd aan het management van de organisatie (Moeller, 2009; Russ-Eft &
Preskill, 2009).
Naast politiek-maatschappelijke aanleidingen en aanleidingen uit de eigen organisatie, kunnen
ook incidenten een aanleiding zijn om een evaluatie uit te voeren. Incidenten kunnen zowel
binnen als buiten de organisatie plaatsvinden. Voorbeelden zijn de plotselinge uitval van ICTvoorzieningen waardoor diverse processen komen stil te liggen, natuurlijke calamiteiten, beveiligingsmaatregelen die tekortschieten of budgetten die om politieke of commerciële redenen per
direct gerealloceerd worden. Een voorbeeld van een incident bij de overheid is de DigiNotar-crisis,
waarbij beveiligingscertificaten van overheidswebsites mogelijk vervalst bleken te zijn. Daardoor
ontstond het risico dat het voldoende beveiligd uitwisselen van vertrouwelijke gegevens met en
tussen overheidsorganisaties niet meer gewaarborgd kon worden (Fox-IT, 2011; Onderzoeksraad
voor Veiligheid, 2012; Inspectie Veiligheid en Justitie, 2012). Als respons op deze situatie werden
er direct diverse noodmaatregelen getroffen en werd het probleem opgelost. Daarna is de gehele
situatie geëvalueerd. Een evaluatie van de eerdere projecten waarin de producten en diensten
zijn gerealiseerd, alsmede een evaluatie van de beheersituatie van de certificaten hadden ook als
vervolgacties in aanmerking kunnen komen.
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De drie voorgenoemde aanleidingen om een evaluatie uit te voeren, komen van buiten de projecten die geëvalueerd worden. Projecten zelf kunnen ook evaluaties initiëren. Diverse projectmanagementmethoden schrijven voor dat een project een aantal monitorende en evaluerende
activiteiten uitvoert (Bos & Harting, 2006; Gevers & Zijlstra, 2007; Axelos, 2010; PMI, 2013). De
wijze waarop de top van de organisatie dit faciliteert is daarbij een belangrijke factor. De Korte
et al. (2011) beschrijven bijvoorbeeld de toepassing van de zogenoemde ‘soft controls’, de niettastbare gedragsbeïnvloedende factoren binnen een organisatie die het management kan inzetten
(zie ook: Ten Have et al., 2013).
De internationale evaluatiestandaarden benadrukken het goed beschrijven van de aanleiding en
de context waarin een evaluatie plaatsvindt. In deze standaarden wordt onder meer aangegeven
dat een stakeholderanalyse een belangrijk hulpmiddel is bij de start van een evaluatie. Ook wordt
benadrukt dat het van belang is dat de context goed is beschreven opdat helder wordt waarom
een evaluatie uitgevoerd moet worden (Wit & Meyer, 2002; Kaplan & Norton, 2006; Fitzpatrick et
al., 2010; Yarbrough et al., 2011). Deze kaders kunnen één-op-één overgenomen worden in het
waarnemingskader waarin getoetst wordt of evaluaties hier ook aandacht aan hebben gegeven.

4.3. Besluiten tot het doen van een evaluatie
4.3.1. Besluitvormingsprocessen
Het besluit om een evaluatie te doen is het beginpunt van de handelingen van de uitvoering van
de evaluatie. Voorafgaand aan die beslissing is vaak al overleg geweest tussen een evaluator en
een opdrachtgever waarin is besproken of er een evaluatie moet worden uitgevoerd. Afhankelijk
van het soort evaluatie, kan er ook al een eerste uitwerking zijn van de opdrachtformulering en
afbakening. Het besluitvormingsproces kan soms lang duren, zoals blijkt uit de praktijk (Boulmetis
& Dutwin, 2005; Russ-Eft & Preskill, 2009). Het is echter essentieel dat er een besluit is, omdat
het de evaluator mandaat geeft om de evaluatie uit te voeren (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).
Het nemen van een besluit is de uitkomst van een besluitvormingsproces. Besluitvormingsprocessen kennen meerdere varianten die hier kort beschreven worden. Ten eerste is er het rationele
besluitvormingsproces. Dit besluitvormingsproces sluit aan bij het gedachtegoed van de publieke
administratie. Daarin zijn diverse concepten van het scientific management overgenomen, waaronder: verdeling van werk, autoriteit en verantwoordelijkheid, discipline, eenheid van leiding en
richting, gecentraliseerde autoriteit, de ondergeschiktheid van individuele doelen aan die van de
organisatie, één hiërarchische lijn vanuit de top, orde, gelijkheid, initiatief en teamspirit (Northcote & Trevelyan, 1853; Ferlie et al., 2007; Rollinson, 2008; Störig, 2008). Een voorbeeld hiervan is
dat op basis van bijvoorbeeld vragen vanuit de Tweede Kamer of vanuit de ambtelijke leiding van
een departement gevraagd wordt om een evaluatie.

91

4

Hoofdstuk 4.

Ten tweede kennen we het incrementele besluitvormingsproces. Dit heeft zijn basis in de administratieve theorie waarin burgers een rol als ‘creative citizens’ hebben, en waarbij de overheid als
een meer holistische ethisch-moreel sociaal systeem gezien wordt (Jun, 2002; Osland et al., 2007;
Ferlie et al., 2007). In de theorie rondom besluitvormingsprocessen bij overheidsorganisaties is in
de loop van de tijd een steeds breder beeld ontwikkeld van de manier waarop deze organisaties
zich tot de omgeving verhouden (Bakas, 2012). De burger heeft niet alleen een klantrelatie met
de overheid, maar is soms zelf onderdeel van de organisatie (Denhardt, 2008; Rosenberg, 2008).
Het incrementele proces beschrijft ook de notie dat mensen vaak suboptimaal kiezen, vanwege
tijdsdruk, de mentale capaciteit, of omdat de keuzemogelijkheden die op dat moment voorhanden zijn, niet optimaal zijn (Simon, 1957; Denhardt, 1984). Ook McGregor en Agyris volgen deze
aanname. In de opinie van McGregor gaan veel managers uit van een onjuiste set van aannames
als ze besluiten nemen over hun werknemers. En Agyris stelt dat organisaties beperkingen opleggen aan hun medewerkers, waardoor zij in de dagelijkse praktijk minder effectief en efficiënt zijn
dan ze zouden kunnen zijn (Argyris & Schön, 1974; McGregor, 2006; Tosi, 2008). (Simon (1957)
introduceert de zogenoemde ‘bounded rationality’ die beschrijft dat mensen sneller tevreden
zijn (satisfied) en niet kiezen voor het optimaliseren of maximaliseren van hun keuzes. Het proces
van besluitvorming wordt hierdoor ook beïnvloed. Lindblom (1959) noemt dit de ‘science of
muddeling through’, waarin hij het incrementele proces beschrijft, waarin tussentijds meerdere
operationele besluiten worden genomen. Etzioni (1967) voegt daar nog aan toe dat er een proces
zou moeten zijn dat gestructureerd en continu de besluiten en de informatietoestroom monitort;
ook wel mixed scanning genoemd (Etzioni, 1967; Graaf & Hoppe, 1989; Rainey, 1991). Etzioni
geeft ook aan dat er beter aan de evaluatiedoelstelling tegemoet gekomen kan worden, indien die
besluitvorming onderdeel van een evaluatie is. Voorbeelden van besluiten om evaluaties te doen
in deze besluitvormingslijn zijn dat de besluiten genomen worden naar aanleiding van maatschappelijke discussies, naar aanleiding van signalen vanuit de media of uit de opdracht om een serie
van interventies en evaluaties uit te voeren gedurende de looptijd van een project.
Ten derde kennen we het proces van agenda-setting. Dit besluitvormingsproces komt voort uit de
contingentietheorie. Deze theorie gaat uit van een visie die organisaties beschouwt als organismen. De systeemtheorie is daar een voorbeeld van. Deze beschrijft een open systeem waarbij de
organisatie opereert binnen een omgeving, en tevens een samenstel is van onderling verbonden
subsystemen (Morgan, 1992). Het uitgangspunt van de contingentietheorie is om congruentie
aan te brengen tussen de subsystemen onderling om de organisatie goed te laten werken. Uit
onderzoek gedaan in de jaren ’50 van de vorige eeuw blijkt dat er een positieve relatie is tussen
de structuur van de organisatie en de gebruikte technieken, en het economische succes van de
organisatie (Woodward, 1965; Tosi, 2009, p. 90). Met andere woorden, de beste structuur voor
een organisatie is de structuur die het beste past bij de specifieke situatie van de organisatie
(Mintzberg 1989, 2008; Rollinson, 2008). De bouwblokken van de organisatie moeten dus in balans zijn wil een organisatie succesvol kunnen zijn (Peters & Waterman, 1982; Quinn, 1988; Osland
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et al., 2007). De bijbehorende besluitvormingsprocessen kenmerken zich door meer irrationele
processen en mechanismen die bijdragen aan het bepalen van beleidsvoornemens en –besluiten
(agenda-setting). Deze manier van besluitvorming sluit ook aan bij de bestuurswetenschappelijke
stromingen van NPS en NPG.
Voorbeelden zijn:
– Het ‘gabage can-model’ uit 1972 van Cohen, March en Olson, In het ‘gabage can-model’ is
sprake van de metafoor van organisaties als georganiseerde anarchieën. Besluitvormingsprocessen worden hierin gekarakteriseerd door vage doelstellingen, onduidelijke theorieën en
wisselende participatie. De uiteindelijke beslissing is het resultaat van de samenkomst van
problemen, oplossingen, deelnemers en keuzemomenten (Cohen et al., 1972).
– Het ‘stromenmodel’ van Kingdon uit 1984 (Cohen et al., 1972; Kingdon, 1984). In het ‘stromenmodel’ stromen de processen van problemen, beleid en politiek onafhankelijk van elkaar,
en op specifieke momenten raken de stromen elkaar en ontstaan gekoppelde problemen,
beleidsvoorstellen en nieuwe (politieke) keuzes (Graaf & Hoppe, 1989; Rainey, 1991).
Voorbeelden van besluitvorming tot het doen van een evaluatie zijn in deze situaties moeilijk vast
te leggen, maar worden wellicht in de toelichtingen wel gegeven. Voorbeelden zijn acties naar
aanleiding van speciale lobbywerkzaamheden, of het samenkomen van wettelijke trajecten en
specifieke issues tijdens de uitvoeringspraktijk van een overheidsorganisatie.
Naast het feit dat besluitvormingsprocessen zowel rationeel, incrementeel als irrationeel zijn,
kunnen besluiten ook zowel top-down als bottum-up tot stand komen (Simon, 1957 en 1997;
Lindblom, 1959; Etzioni, 1967; Woodward, 1965; Cohen et al., 1972; Kingdon, 1984; Jun, 2002;
Osland et al., 2007; Störig, 2008; Denhardt, 2008; Tosi, 2008). De rol van de medewerkers binnen
de organisatie en de invloed van personen buiten de organisatie spelen daarin een belangrijke
rol. De kennis over overheidsorganisaties en de keuzes die gemaakt worden, liggen namelijk niet
meer vast op een centrale plaats binnen de eigen organisatie, of daarbinnen weer bij een silo of
een hiërarchie, maar zit steeds meer vast in sociale netwerken, in relaties tussen mensen en in
samenwerkingsverbanden van mensen (Simmel, 1955; Wright Mills, 1959; Moreno & Fox, 1987;
Calas & Smiricich, 1999; Stacey, 2002; Goldsmith & Eggers, 2004; Scott & Davies, 2007; Tjemkes
et al., 2010).
In 1949 zijn in het werk van Selznick reeds elementen van deze benadering terug te vinden in zijn
onderzoek naar het gedrag van medewerkers van de Tennessee Valley Authority (zie Selznick,
1949). Bij deze organisatie worden lokale contactpersonen betrokken in de uitvoering van de
taken van deze overheidsorganisatie, waardoor de organisatie meer kan bereiken in de gemeenschap, en waardoor de gemeenschap mede bepalend wordt voor het gevoerde beleid (Scott &
Davis, 2007; Denhardt, 2008). Selznick volgt daarmee de ideeën van Barnard die in de jaren ’30
van de vorige eeuw aangeeft dat er een wederkerige relatie is tussen de leider van een organisatie
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en de medewerkers, en dat een organisatie op zichzelf weer afhankelijk is van de omgeving (Scott
& Davis, 2007). Niet alleen het besluitvormingsproces zelf is dus belangrijk: ook aandacht voor
de impuls waarmee de besluitvorming wordt gevoed om een evaluatie op te starten is belangrijk.
In de beoordeling van het besluitvormingsproces om te komen tot een evaluatie, kan gekeken
worden naar de volgende vijf onderscheidende criteria voor besluitvorming:
1. De mate waarin het proces rationeel of incrementeel is, of voorkomt uit agenda-setting.
2. De mate waarin het proces vanuit de top van de organisatie komt (top-down), of juist van
onder uit de organisatie plaatsvindt (bottom-up).
3. Of er één of meerdere partijen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.
4. Of deze partijen binnen of buiten de organisatie gepositioneerd zijn.
5. Of deze partij(en) de evaluatie met een specifiek doel willen uitvoeren.
De besluitvorming om tot een evaluatie over te gaan en de politieke context, hebben een relatie
met elkaar. Als in wetgeving of besluitvorming is vastgelegd dat een project moet worden geëvalueerd, is daarmee ook het besluitvormingsproces voor een deel verklaard. Maar de achterliggende
redenen voor de evaluatie zijn daarmee nog niet altijd gegeven. In de analyse naar de besluitvorming wordt gekeken of er in de evaluatierapporten over het besluitvormingsproces aanvullende
informatie wordt gegeven.

4.3.2. Opdrachtgeverschap
In de theorie over evalueren wordt opdrachtgeverschap beperkt genoemd. In veel beschrijvingen
wordt aangenomen dat er een opdracht gegeven is, zonder deze rol expliciet uit te werken. Voor
het waarnemingskader wordt dit echter wel nader uitgewerkt. Voor het nemen van een besluit
en het geven van een opdracht tot het uitvoeren van een evaluatie, is de rol van opdrachtgever
namelijk belangrijk.
In veel gevallen beschouwt men het plan voor de evaluatie als de start voor het evaluatieproces
(Weiss, 1998; Scriven, 1991; Boulmetis & Dutwin, 2005; Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Russ-Eft
& Preskill, 2009). Daaraan voorafgaand ligt het besluit om een evaluatietraject op te starten en de
opdracht tot het opstellen van een dergelijk evaluatieplan. Scriven (1991) maakt een onderscheid
tussen de ‘client’ en de ‘recipient’, om het verschil duidelijk te maken tussen de opdrachtgever
en de andere personen (de ontvangers) die van de resultaten van de evaluatie gebruikmaken.
Ten aanzien van de client geeft Weiss (1998) aan dat het belangrijk is om vast te stellen wie een
evaluatie wil hebben, omdat opdrachtgevers ook vaak een specifiek aantal vragen hebben en ook
vaak de autoriteit hebben om met de resultaten van een evaluatie vervolgstappen te zetten. Deze
belangrijke rol van de opdrachtgever wordt ook door Fitzpatrick et al. (2010) genoemd als het gaat
over het selecteren van de evaluator.
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Evaluaties kunnen worden beschouwd als kleine projecten, of in ieder geval als een serie van
activiteiten die projectmatig moeten worden uitgevoerd, dus met een beginpunt, een eindpunt
en een op te leveren eindproduct, vaak een rapport (zie ook: Bos & Harting, 2006; Moeller, 2009;
Bronsgeest, 2015a). Bij een dergelijke aanpak moet de rol van de opdrachtgever duidelijk zijn,
naast een heldere opdracht en een duidelijke afbakening van de opdracht. Glass et al. (2007)
noemen opdrachtgeverschap en het vastleggen van een heldere opdracht een van de zeven ‘zekeringen’ voor een project. De opdrachtgever heeft met de opdracht en de afbakening invloed op
wat er met een evaluatie zal gebeuren voor zowel het project, de mensen binnen het project, de
organisatie en wellicht partijen buiten de organisatie. Opdrachtgevers hebben dus een belangrijke
rol voor het slagen van een project (Spencer Picket, 2005; IFAC, 2008).
De aandacht voor opdrachtgeverschap in relatie tot projecten neemt toe (Van der Molen, 2009,
2013). Ook de auditingdiscipline kent inmiddels speciale regels en standaarden voor de manier
waarop de auditor of evaluator contact heeft met de opdrachtgever (Spencer Picket, 2005; IIA,
2009). Dit zijn afspraken op zowel procesniveau als op inhoudsniveau. Die regels en standaarden
zijn de basis voor de relatie die een evaluator met zijn opdrachtgever heeft (IFAC, 2008). Een
voorbeeld uit de internationale auditwereld: de International Organisation of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI) geeft aan dat managers samen met auditors en de leden van de staf een
verantwoordelijkheid hebben voor een goed proces van interne controle (INTOSAI, 2004a, 2004b).
Uit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid volgen opdrachten tot evalueren.

4.4. Formuleren opdracht en bepalen afbakening van de
evaluatie
4.4.1. Partij die de evaluatie uitvoert
In de literatuur over evalueren wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe evaluatoren. Voor beide groepen zijn voor- en nadelen beschreven ten aanzien van de uitoefening van hun
expertise. De voordelen van een interne evaluatie zijn onder meer de kans om beter maatwerk toe
te passen en aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de eigen organisatie (Russ-Eft & Preskill,
2009). Interne evaluatoren kennen de organisatie beter, en kennen de geschiedenis en de stijl van
besluitvorming (Fitzpatrick et al., 2010). Dat maakt dat zij eerder ingewerkt zijn, de weg weten
te vinden binnen de organisatie en de bevindingen die zij doen in de organisatiecontext kunnen
plaatsen.
De trend die in de literatuur beschreven wordt is, dat het aantal interne evaluaties sinds 2000
steeds toeneemt, met een percentage dat oploopt tot ongeveer 50% (Russ-Eft & Preskill, 2009).
De interne evaluaties staan steeds meer in de belangstelling vanwege het vaker uitvoeren van
kort-cyclische evaluaties, meer focus op de mening van klanten, de focus op het doen van analyses
in plaats van accountability of compliance, en de noodzaak om vaker te meten op performance
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(Russ-Eft & Preskill, 2009). Dit laatste past ook in de ontwikkelingen binnen de Nederlandse
overheid, waar door taakstellingen en terugtrekkende budgetten steeds vaker over interne performance gerapporteerd moet worden (Binnenlands Bestuur, 17 mei 20113). Interne evaluaties
kunnen zowel door projecten zelf gedaan worden, als door interne evaluatoren van bijvoorbeeld
de kwaliteitsmanagementorganisatie, de projectmanagementorganisatie of de auditdienst.
Naast de intern uitgevoerde evaluaties, staan de evaluaties uitgevoerd door externe partijen. Een
belangrijke reden om externe evaluatoren te vragen voor een evaluatie, is dat zij een grotere mate
van objectiviteit inbrengen en vaak aanvullende competenties bezitten voor specifieke projecten
(Fitzpatrick et al., 2010). Externe evaluatoren worden ook vaak ingezet om een onafhankelijk oordeel te geven op een project, en kunnen zowel summatieve als formatieve evaluaties uitvoeren
(Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Externe evaluatoren worden ook uitgenodigd om specifieke
specialistische onderwerpen te onderzoeken. Denk aan evaluaties op deelgebieden als architectuur, informatiebeveiliging, besturings- en beheersingsprocessen of specifieke financiële processen. Externe evaluaties worden vaak door adviesbureaus of consultancybureaus uitgevoerd. Deze
organisaties hebben naast een inhoudelijk belang ook een commercieel belang. Niet alle externe
evaluaties worden door een commerciële partij uitgevoerd. Ook kennisinstellingen als universiteiten
en hogescholen kunnen als externe evaluatiepartner met een niet-commercieel belang evaluatieonderzoeken uitvoeren.
Voor zowel interne als externe evaluatoren gelden diverse internationale standaarden (Russon,
2000; Bewyl, 2003; AEA, 2004; UNCTAD, 2008; Russ-Eft & Preskill, 2009; ESCWA, 2010; Yarbrough
et al., 2010). Evalueren en het uitvoeren van audits liggen dicht bij elkaar, maar kennen eigen
netwerken en internationale organisaties voor het vaststellen en beheren van standaarden.
Ook op het gebied van auditing zijn veel standaarden bekend (Driessen et al., 1993; INTOSAI,
2004a; INTOSAI, 2004b; Revsine, 2005; PCAOB, 2008; IIA, 2009a). Voor auditing is een overlap
zichtbaar met accountancy. Audits kunnen worden uitgevoerd op een groot aantal inhoudelijke
onderwerpen. In veel evaluaties en audits wordt nadrukkelijk gekeken naar financiële aspecten.
Accountancy en auditing worden dan ook vaak aan elkaar gerelateerd, hoewel het zelfstandige
disciplines zijn met eigen standaarden.
De overlap tussen accountancy en auditing is zichtbaar in de internationale standaarden. Zo geeft
de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation
of Accountants (IFAC) de International Standards of Auditing (ISA) uit. De ISA-standaarden zijn
bruikbaar voor publieke en private organisaties en geven richtlijnen voor diverse auditaspecten:
taakstelling, positie en ethiek van de auditor, vastleggen van documentatie, communicatie met de
opdrachtgever en de manier van auditen (IFAC, 2008). Deze audits en de bijbehorende rapporta3. http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/achtergrond/achtergrond/goochelen-met-rijksambtenaren.1187530.lynkx
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ges moeten ook voldoen aan internationale normen. Voor de rapportages bestaat bijvoorbeeld de
Statement of Auditing Standards (SAS) zoals ontwikkeld door de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (AICPA, 2007; Senft & Gallegos, 2009). De auditing standards board (ASB)
van deze organisatie geeft deze Statements on Auditing Standards uit. Dergelijke standaarden
worden in meer landen ontwikkeld en gelden vaak als directieven voor accountants en auditors.
De standaarden voor evaluaties onderkennen tot slot een belangrijke rol voor het management
ten opzichte van hun medewerkers, die geduid wordt met de ‘tone-at-the-top’. Hiermee wordt de
stem van het management bedoeld die richting geeft aan de organisatie en die de bijbehorende
evaluatie- en controlemechanismen gebruikt. De International Federations of Accountants (IFAC)
beschrijft dat de top van de organisatie het goede voorbeeld moet geven. Ze volgt daarmee de
International Standard on Quality Control (ISQC 1), opgesteld door de International Auditing
and Assurance Standards Board (IAASB). In deze standaard wordt beschreven dat de top van de
organisatie bepalend is voor het geven van richting en het geven van het goede voorbeeld (IIA,
2005; IFAC, 2007). De Korte et al. (2011) en Ten Have et al. (2013) noemen dit de ‘soft controls’,
de niet-tastbare gedragsbeïnvloedende factoren binnen een organisatie waar het management
verantwoordelijk voor is.

4.4.2. Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling
Het uitvoeren van een onderzoek start altijd met een te onderzoeken probleem en bijbehorende
vraagstelling. In bijvoorbeeld de aanpak van Verschuren & Doorewaard (2007) zijn doelstelling en
vraagstelling onderdelen van de probleemstelling. Zonder (onderzoeks)vraag voor de evaluatie is
er weinig basis voor een evaluatieonderzoek, tenzij gekozen wordt voor een 100% naturalistische
onderzoeksopzet, waarbij de onderzoeker gevraagd wordt te rapporteren wat hem opvalt in zijn
waarneming, en waarbij de onderzoeker zonder vooraf gestelde kaders zijn werk kan doen (Erlandson et al., 1993). Maar ook dan zou er sprake kunnen zijn van een richtinggevende opdracht,
of een assumptie om het onderzoek te legitimeren (Stufflebeam et al., 2001). Daarnaast geven
goede onderzoeksvragen de evaluator richting en een basis voor de planning en aanpak van het
onderzoek (Weiss, 1998). Fitzpatrick et al. (2010) zegt daarover: ‘The evaluation questions provide
direction and foundation for the evaluation. Without them, the evaluation will lack focus, and the
evaluator will have considerable difficulty explaining what will be examined, and how and why
it is being examined’. In de woorden van De Best (2009): ‘Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt,
krijg je wat anders’. Het ontwerp van het onderzoek met de vraagstelling, doelstelling en probleemstelling is dus een belangrijk onderdeel van de analyse (Verschuren & Doorewaard, 2007).
Het onderzoeksontwerp geeft inzicht in de meer specifieke redenen waarom een evaluatie wordt
uitgevoerd. Vraagstelling en probleemstelling geven ook de afbakening aan van de onderwerpen
die in de evaluatie onderzocht worden en vormen daarmee een belangrijk deel van de opdracht
van de opdrachtgever aan de evaluator. Mocht er geen opdrachtgever zijn voor een evaluatie, dan
is het de evaluator die een probleemstelling, doelstelling en vraagstelling zal vaststellen als basis
voor het onderzoek.
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In onderzoeksaanpakken is het formuleren van een goede probleemstelling, doelstelling en vraagstelling een voorwaarde voor het starten van een onderzoek. De eerste stap is volgens Bardach
(2009) dan ook: ‘Define the problem’. Het formuleren van de probleemstelling en vraagstelling
gebeurt aan het begin van een traject en is onderwerp van afstemming met de opdrachtgever. Als
de probleemstelling is vastgesteld, wordt een doelstelling geformuleerd, bijvoorbeeld het leveren
van kennis over hoe een probleem is ontstaan, of het vergroten van inzicht in bepaalde casuïstiek
of het formuleren van oplossingsalternatieven (Fitzpatrick et al., 2010).
Vervolgens kan de vraagstelling worden afgeleid. Met hoofdvragen en deelvragen kan de evaluator
in een ideaalsituatie aan de slag. Bij wetenschappelijk onderzoek hoort daar een onderzoeksmodel bij dat de logische stappen van het onderzoek weergeeft (Verschuren & Doorewaard, 2007).
Onderzoeksmodel en vraagstelling horen bij elkaar. Bij een onderzoek naar besluitvorming binnen
een project hoort bijvoorbeeld een vraag over de wijze waarop besluiten zijn vastgelegd in de
projectdocumentatie. In het waarnemingskader wordt dus gekeken naar de aanwezigheid, en niet
naar de kwaliteit van de beschrijvingen van probleemstelling, doelstelling en vraagstelling.
De aanwezigheid van een goede probleemstelling, doelstelling of vraagstelling wil niet zeggen
dat de resultaten van de evaluatie ook direct worden gebruikt voor vervolgstappen (Hoesel et al.,
2005). Sommige evaluaties zijn bedoeld om projecten of keuzes uit te stellen, verantwoordelijkheden te ontlopen, als onderdeel van window dressing of als PR-middel (Weiss, 1998; Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). Een evaluatie is in die gevallen een rationele aanpak om niet-rationele achterliggende redenen.
In andere gevallen is het de intentie om resultaten van evaluaties juist wel te gebruiken, bijvoorbeeld voor het bijstellen en bijsturen van projecten, voor besluitvorming over een vervolgfase, het
testen van nieuwe ideeën, de keuze voor een alternatief of een besluit voor verdere financiering.
Russ-Eft en Preskill (2009) zeggen over een evaluatie: ‘It is a political act’, en stellen daarbij: ‘not
all political influences on an evaluation are negative’. Zij geven aan dat het belangrijk is dat politiek
niet leidt tot een onethisch evaluatieproces en onethisch gebruik van de resultaten.
Naast toepassingen die meer op besluitvorming zijn gericht, kan een evaluatie ook andere doelen
dienen (Weiss, 1998; Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Russ-Eft & Preskill, 2009), zoals:
– het verbeteren van de kwaliteit;
– het vergroten van de kennis van de medewerkers;
– prioriteren en plannen;
– inzicht verkrijgen in de geschiedenis van een project;
– het extra belichten van bepaalde doelen van een project;
– verantwoording afleggen aan of feedback geven op de diverse betrokkenen, bijvoorbeeld
voorafgaand of na afloop van een specifieke interventie.
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4.4.3. Afbakening van de evaluatie
Naast de afbakening zoals die is verwoord in de doelstelling, probleemstelling en vraagstelling
van een evaluatie, bestaat er nog een tweede vorm van afbakenen. Die betreft het aantal inhoudelijke onderwerpen dat in een evaluatie wordt betrokken. Een evaluatie kan zich bijvoorbeeld
alleen richten op een onderwerp als informatiebeveiliging, maar een evaluatie kan zich ook heel
breed richten op gedrag, proces, producten en diverse ICT-gerelateerde onderwerpen van het
te evalueren project. Deze afbakening zou in de evaluatieopdracht door de opdrachtgever of
de onderzoeker helder beschreven moeten zijn. Fitzpatrick et al., (2010) noemt dit de fase van
convergeren, de fase waarin de evaluator – mede op basis van gesprekken met stakeholders – de
afbakening van de evaluatie moet vaststellen. Deze afbakening is ook belangrijk voor de te formuleren onderzoeksvragen, zoals hiervoor beschreven. ‘Focussing the evaluation’, zoals Russ-Eft
& Preskill (2009) dat noemen, levert tevens de rationale van de evaluatie op, en geeft voeding
aan de planning van de evaluatie en gaat vooraf aan het ontwerp van het evaluatieonderzoek
(Weiss, 1998). Het beschrijven van de afbakening is volgens Scriven (1991) van groot belang om
als evaluator ‘accountable’ te zijn. Hij beschouwt een goede duiding van de afbakening (of: scope)
als een belangrijk onderdeel van de opdracht voor een evaluatie – of zoals hij de opdracht aan de
evaluator noemt: de ‘Request for Proposal’.
In de literatuur voor auditors is de afbakening vaak herkenbaar aan de Audit Objectives die aangeven waar de audit aandacht aan geeft (Moeller, 2009). Een evaluatie wordt niet zomaar gedaan, er
zal in ieder geval een vraag zijn vanuit een intrinsieke of extrinsieke behoefte. Die behoefte moet
duidelijk beschreven zijn. In het geval van evaluaties van projecten met een ICT-component bij
de overheid, zal het vaak gaan over evaluaties binnen een organisatiecontext. Bryan et al. (2009)
geven vanuit het systeemdenken aan dat organisatieproblemen sociale constructies zijn. Dat duidt
op de mogelijkheid om een evaluatie heel breed op te zetten en diverse aspecten van een project
op te pakken, van techniek, tot projectuitvoering tot de samenwerking tussen mensen. Het is dan
ook belangrijk dat vooraf voldoende tijd wordt genomen om de afbakening en de legitimering van
de evaluatie te duiden.
De afbakening is in rapportages en evaluatieopdrachten herkenbaar aan inhoudelijke thema’s die
onderdeel zijn van de evaluatie, zoals de op te leveren producten en diensten, het proces, het
projectmanagement, de kosten, kennis of architectuur. De afbakening kan ook betrekking hebben
op het onderzoeken van een bepaalde fase van een project, of de uitspraak over de diepgang
waarmee bepaalde onderwerpen worden behandeld. Het aantal thema’s dat in een evaluatie
onderzocht kan worden is bijna onbeperkt. In dit onderzoek is gekeken naar welke inhoudelijke
thema’s geraakt worden en of die thema’s ook in de rapportage vooraf expliciet zijn afgebakend.
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4.5.	Kiezen evaluatiebenadering, -type en -technieken
Één van de stappen in het evaluatieproces zijn de keuzes voor een evaluatiebenadering, voor het
type van evaluatie en de technieken die gebruikt worden voor de uitvoering van de evaluatie.
Deze stap is beschreven in hoofdstuk 3 en wordt hier niet herhaald. Voor het op te stellen waarnemingskader is de aanname dat deze keuzes ofwel beschreven zijn in de evaluatierapporten, ofwel
af te leiden zijn uit de beschrijving van de evaluatieresultaten.

4.6. Uitvoeren evaluatie
Het waarnemingskader is een middel om een meta-evaluatie uit te voeren op uitgevoerde evaluaties van projecten met een ICT-component. Bij evaluaties van projecten met een ICT-component
worden zowel het project zelf als het project in relatie tot zijn omgeving onderzocht. Voor het
waarnemingskader betekent dit, dat er twee onderliggende niveaus zijn aan te geven waarop de
evaluaties beoordeeld worden, zie ook figuur 1.1 uit hoofdstuk 1.
Ten eerste helpt het waarnemingskader om het proces van de uitgevoerde evaluaties te beoordelen. Met andere woorden, is er sprake van een goede besluitvorming, opdrachtomschrijving,
ontwerp van het evaluatieonderzoek en rapportage.
Ten tweede helpt het waarnemingskader met het beoordelen of de projectevaluaties van voldoende kwaliteit zijn. Het gaat daarbij om voldoende inhoudelijke aspecten waar naar gekeken is
bij de projecten die geëvalueerd zijn. Het aantal inhoudelijke aspecten van projecten met een ICTcomponent is groot en betreft aspecten op het gebied van het projectproces, het product dat een
project oplevert en de wijze waarop mensen acteren en samenwerken. Daarnaast is het belangrijk
dat er voldoende aandacht is geweest voor de relatie tussen het project en zijn omgeving.
Voor dit laatste onderdeel is voor het waarnemingskader een uitgebreide inventarisatie gedaan.
De inventarisatie is opgedeeld in drie onderdelen, zie daarvoor bijlage 4:
1. Onderwerpen die zich binnen de context van een project afspelen.
2. Onderwerpen die van toepassing zijn op de relatie tussen het project en de omgeving van dat
project.
3. Thema’s uit de literatuur die zowel een interne als een externe focus kennen.
Deze inventarisatie geldt als het ware als een ‘buffet’ van inhoudelijke onderwerpen die in evaluaties van projecten met een ICT-component aandacht kunnen krijgen. De opdrachtgever en de
evaluator moeten aan de hand van een dergelijke inventarisatie de afbakening van een evaluatie
bepalen. In veel gevallen zal slechts een deel van de genoemde onderwerpen onderdeel zijn van
een evaluatie. Belangrijk is dat hierover een expliciete keuze wordt gemaakt.
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De diverse inhoudelijke onderwerpen zijn afgeleid uit de vier eerder genoemde disciplines
(bestuurs- en organisatiewetenschap, gedragswetenschap, accountancy en (IT-)auditing en kwaliteitsmanagement). Daarnaast levert de literatuur over projectuitvoering en projectmanagementmethoden ook een aantal onderwerpen op die relevant kunnen zijn voor het uitvoeren van een
evaluatie van projecten met een ICT-component, en die zowel uitspraken doen over het project
zelf, dus een interne focus, als de context van het project, dus een externe focus.

4.7. Afronden en rapporteren evaluatie
4.7.1. Afronden
Het afronden van een evaluatie bestaat niet alleen uit het opleveren van een rapportage. Stufflebeam en Shinkfield (2007) benoemen deze fase als ‘communicating evaluation findings’, en
geven een aantal aspecten die bij deze afronding van een evaluatie horen en die de acceptatie
van de resultaten van een evaluatie verhogen. De afronding van een evaluatie omvat meerdere
stappen, met als elementen: het schrijven van een conceptrapport, de controle op de doelen, de
bespreking met stakeholders en opdrachtgevers, het doen van aanbevelingen en een eventueel
aanvullend actieplan, het formuleren van noodzakelijk vervolgonderzoek en het opstellen van de
finale versie van de rapportage (zie ook: Hughes & Nieuwenhuis, 2005).
Juist in deze laatste fase van een evaluatie kan het misgaan. Russ-Eft & Preskill (2009) geven bijvoorbeeld aan dat evaluatoren bepaalde data niet noemen in hun rapportages vanwege politieke
druk, of om negatieve gevolgen te voorkomen, bijvoorbeeld het ontslag van medewerkers. Weiss
(1998) beschrijft hoe je gebruik kunt maken van disseminatie – het intensief communiceren van de
resultaten via diverse methoden en kanalen - om dit te voorkomen. Ook het aantoonbaar grondig
methodologisch opbouwen van een evaluatie helpt bijvoorbeeld bij de acceptatie van de resultaten,
evenals het meenemen van stakeholders. Daarnaast kan het helpen om een meta-analyse te doen,
waarmee de individuele evaluatie in een bredere context wordt gezet van andere onderzoeken of
andere ontwikkelingen. Daarmee krijgt een individuele evaluatie meer perspectief voor de lezers.
Voor de afronding van een evaluatie worden in de literatuur vier succesfactoren gedefinieerd.
Ten eerste is het belangrijk om vast te stellen of de opdrachtgever voldoende meegenomen is in
het proces, en zich geholpen voelt met de evaluatie en rapportage (Scriven, 1991). Bij aanvang
van de evaluatie zijn waarschijnlijk diverse stakeholders betrokken in het proces, waaronder de
opdrachtgever, het management, belangrijke sleutelfiguren en medewerkers en het ‘publiek’ dat
het effect van de evaluatieuitkomsten zal merken.
Ten tweede is de keuze van het soort rapport ook belangrijk, afhankelijk van de soort evaluatie, de
eisen van de opdrachtgever, het soort onderwerp en de samenstelling van het lezerspubliek. Het
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helpt dan extra om de evaluatie door een breed panel te laten reviewen. Dit verhoogt de kwaliteit
en tevens de acceptatie van het rapport. Scriven (1991) geeft aan dat het presenteren van de
bevindingen van een evaluatie beter mondeling dan schriftelijk kan gebeuren, of anders zowel
mondeling als schriftelijk, en dan het liefst in een aantal stappen. Juist in deze fase, zo betoogt hij,
wordt van de evaluator creativiteit en originaliteit verwacht.
Ten derde kan de evaluator in deze laatste fase ook aandacht geven aan het verhogen van de
impact van de evaluatie, door bijvoorbeeld het geven van een of meerdere presentaties, de
opdrachtgever te ondersteunen bij de uitleg van de bevindingen en door aansluitende sessies
te organiseren over de bevindingen van de evaluatie of het faciliteren van interactieve sessies
met diverse betrokkenen (Russ-Eft & Preskill, 2009). Of het nu om een kwalitatieve evaluatie gaat
of om een interne audit: ‘Reports are the auditor’s opportunity to get management’s undivided
attention’ (Spencer Picket, 2005).
Ten vierde is in de afrondende fase ruimte voor een korte reflectie of evaluatie op het evaluatieproces. Deze ‘evaluatie van de evaluatie’ zou onder meer gericht kunnen zijn op de rationale
en het doel van de evaluatie, de stakeholders en de belangrijke vragen. Daarnaast kan gekeken
worden of de evaluatie goed is ontworpen en uitgevoerd (Russ-Eft & Preskill, 2009). Over deze
vorm van meta-evaluatie zegt Scriven (1991) dat juist deze vorm van evalueren door de evaluator
gedaan zou moeten worden, al was het maar om de validiteit van de bevindingen te verhogen. In
zijn woorden: ‘Meta-evaluation is the professional imperative of evaluation’. De ‘lessons learned’
van een evaluatietraject kunnen voor vervolgstappen waardevol zijn (ARK, 2013). Beschouwen
we een evaluatie als project, of een projectmatig uitgevoerde adviesopdracht, dan zal er aan het
einde van dat traject ook een formele afronding of decharge zijn.

4.7.2.	Rapporteren – het evaluatierapport
Rapporteren is een belangrijke activiteit aan het einde van een evaluatieonderzoek. Er bestaan
diverse vormen om de bevindingen te rapporteren (Moeller, 2008, 2009; Pampus, 2009; Bardach,
2009). De kenmerken van het evaluatierapport betreffen de fysieke kenmerken van dit rapport en
de opbouw ervan. De opbouw van een rapport gaat over de hoofdstukken en ook over de wijze
van verslaglegging en de manier waarop de bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd. In de analyse van evaluatierapporten zou ook dit element meegenomen kunnen worden,
opdat uitspraken kunnen worden gedaan over zowel de fysieke vorm van de evaluatierapporten
als de relatie van de fysieke vorm met de inhoudelijke bevindingen in het evaluatierapport.
Het goed communiceren van de bevindingen van een evaluatie is belangrijk (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). Op de vraag hoe een goed rapport eruit moet zien, is geen eenduidig antwoord
te geven. Het beste antwoord is wellicht afkomstig van Weiss (1998): ‘It depends’. Wel zijn
aanknopingspunten te vinden in de literatuur. Zo moet een rapportage geschreven worden op
een wijze die maximaal toegankelijk is voor de opdrachtgever en enkele relevante stakeholders.
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Rapporten worden geschreven op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de organisatie of
de opdrachtgever die de evaluatie heeft laten uitvoeren (Weiss, 1998; Ruff-Eft & Preskill, 2009).
In de standaard voor evalueren is aangegeven dat het rapporteren een belangrijke fase is. Het
is een fase waarin het rapport gereviewd wordt door collega’s en waarin de betrokkenheid van
stakeholders, het openbaar maken van de bevindingen, het weergeven van de bronnen en het
uitvoeren van een meta-evaluatie belangrijke onderdelen zijn (Stufflebeam & Shinkfield, 2007;
Yarbrough et al., 2010).
Over de omvang van rapportages bestaat geen consensus. Van Hoesel et al. (2005) geven een
verklaring voor mogelijke fluctuaties van de omvang van rapporten, geredeneerd vanuit beleidsonderzoeken. Onderzoekers willen volgens hem namelijk graag laten zien hoe ze tot resultaten
gekomen zijn, en om het onderzoek reproduceerbaar te maken. Men wil transparant zijn en
voorkomen dat een korte rapportage als een ‘quick & dirty’-onderzoek bestempeld zou worden.
Daarnaast willen onderzoekers ook laten zien dat niet alles zwart-wit is en dat de resultaten met
nuance moeten worden bezien. Opdrachtgevers willen echter vaak korte stukken met de kern
van de boodschap. Een van de oplossingen hiervoor is om gebruik te maken van een mix van
rapportagevormen, bijvoorbeeld een presentatie, een managementsamenvatting en een uitgebreidere rapportage. De kernopdracht aan de evaluator bij rapporteren is ‘Maximizing Use and
Understanding’ (Fitzpatrick et al., 2010).
Stufflebeam & Shinkfield (2007) geven ook aan dat er onderscheid is tussen de lezersdoelgroepen
van rapporten. Het is bijvoorbeeld belangrijk om onderscheid te maken tussen rapporten voor
consumenten en voor opdrachtgevers die een specifiek project wilden evalueren. Een evaluatie
moet geschreven worden voor de personen die het moeten lezen of ermee verder willen. Er is
dus sprake van ‘maatwerk’. Uitgangspunt voor een goede rapportage is namelijk dat het rapport
relevant is voor de stakeholders, anders schiet de rapportage zijn doel voorbij (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007).
Russ-Eft & Preskill (2009) benoemen vele manieren om de resultaten van een evaluatie te presenteren en te dissemineren, waarvan een rapport er slechts één is, naast onder meer werkgroepen,
e-mails, memo’s, presentaties, drama, cartoons, posters, gedichten en mededelingen. De enige
aanbevelingen die zij doen voor rapporten zijn een heldere schrijfstijl, het gebruik van tabellen
en illustraties en het presenteren van zowel de positieve als de negatieve bevindingen. Wel geven
ze aan dat rapporten altijd een aantal basisingrediënten dienen te hebben, waaronder de introductie, de beschrijving van het project, het ontwerp van het evaluatieonderzoek, de resultaten,
de conclusies en de aanbevelingen. In de praktijk blijkt dat vooral de beschrijving van het (te
evalueren) project en het ontwerp van het onderzoek niet vaak voorkomen.
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Weiss (1998) beveelt tot slot aan om tijdens het opstellen van de rapportage ook de betrokken
projectleden te betrekken en te zorgen dat er een dialoog tussen onderzoekers en projectdeelnemers tot stand komt, en ook om de interventies daarna te helpen organiseren. Daarmee wordt de
acceptatie en vooral het gebruik van de evaluatiebevindingen bevorderd.

4.8. Monitoren van het evaluatieproces
4.8.1.	Kenmerken evaluatieproces
Het uitvoeren van een evaluatie volgt in veel gevallen een projectmatige aanpak. Het is een ‘klus’
met een begin en een eind, er zijn beschikbare middelen, deadlines, mijlpalen en op te leveren
producten. In de literatuur bestaan diverse referenties naar het opzetten van een goed plan met
een aantal herkenbare fases voor de aanpak van een evaluatie (Driessen et al., 1993; Weiss, 1998;
Moeller, 2009). Het delen van deze aanpak met de opdrachtgever en betrokkenen geeft inzicht
in de taak van de evaluator en de aanpak van de evaluatie. De stap ‘Designing the evaluation’
uit de Program Evaluation Standards (Yarbrough et al., 2010) raakt een groot aantal taken die
de evaluator moet uitvoeren gedurende het evaluatieproces, inclusief de praktische en formele
afspraken en uitspraken over de validiteit en betrouwbaarheid van de informatie (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007). Fitzpatrick et al. (2010) noemen de planning van de uitvoering van een evaluatie
een ‘Management Plan’, en geven aan dat het van de evaluator ‘effective management strategies’
vergt. Met andere woorden, een evaluatie is een project op zich. Het is belangrijk dat de evaluator
dit proces monitort en bestuurt.
Het plannen van een evaluatie is een iteratief proces waarbij de evaluator moet letten op de
timing van de evaluatie en op de omgevingsfactoren die een rol spelen tijdens de evaluatie. In de
analyse van de evaluatierapporten moet worden gelet op de aanwezigheid van deze aspecten.
Een voorbeeld van het belang van omgevingsfactoren wordt gegeven door Weiss (1998). Weiss
beschrijft de case van de evaluatie van een voedselprogramma in Afrika, waarbij gekeken is naar
de gezondheid van kinderen en de mate waarin zij ondervoed zijn. De evaluatie wordt voor een
tweede keer uitgevoerd om de impact van het programma te beschrijven. Hoewel de resultaten
van de tweede evaluatie van het programma tegenvallen, is het programma toch goed verlopen.
In de periode tussen de start van het programma en de eerste en de tweede evaluatie, heeft het
gebied namelijk geen regen gehad en zijn alle oogsten mislukt. Zonder het programma zou er
massale sterfte zijn geweest onder de bevolking. Toch was het resultaat van de tweede evaluatie
minder positief. Indien met omgevingsfactoren geen rekening wordt gehoudem zoals nu met de
factor ‘droogte’, zijn resultaten van een evaluatie dus moeilijk te vertalen naar een oordeel over
de werkelijke situatie.
Gedurende de uitvoering van een evaluatie is de ‘timing’ van bepaalde activiteiten ook belangrijk
(Weiss, 1998). Denk aan perioden dat bepaalde respondenten niet beschikbaar zijn, of dat het
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project dat geëvalueerd moet worden door een specifieke fase van extra drukte gaat of een nieuwe
leidinggevende krijgt. Dit is ook relevante contextuele informatie voor lezers van een rapportage.
Scriven (1991), Weiss (1998) en Russ-Eft en Preskill (2009) geven aan dat dergelijke beschrijvingen
in evaluatierapporten de acceptatie en transparantie verhogen. Dit laatste kan daarnaast ook de
zogenoemde ‘politics of evidence’ helpen voorkomen. Eyben (2013) refereert daaraan in haar
paper over onderzoeken in het werkveld van ontwikkelingssamenwerking: ‘…. tools and methods
can have perverse consequences because of their hidden and invisible power to determine what
knowledge counts when hierarchical ways of working block communications and dialogue…’. Onderzoeksmethoden kunnen naar haar mening worden beïnvloed door belangrijke betrokkenen,
zeker als het om partijen gaat die belang hebben bij de uitkomsten van een onderzoek.
Het doen van een evaluatie heeft impact op een project of een organisatie, zeker als een project
nog niet is afgerond. Het uitvoeren van een evaluatie kan dan ook een interventie zijn op het
project zelf. Dit effect wordt waargenomen bij evaluaties van projecten (Weiss, 1998). Ook bij het
uitvoeren van experimenten is deze bias bekend. De observant kan een bias hebben in de wijze
waarop het experiment wordt opgezet (experimentor bias), of door de wijze waarop de waarnemingen door de observant gedaan worden (observer bias). Respondenten kunnen een bias
veroorzaken door de wijze waarop ze acteren of antwoorden (response bias). Uit experimenten is
bekend dat aandacht van onderzoekers een positief effect heeft op projecten of organisaties (Scriven, 1991). De Hawthorne-studies van Mayo in de jaren 1920 en 1930 zijn het eerste voorbeeld
dat aantoonde dat aandacht voor de arbeiders een positief effect had op hun arbeidsprestaties
(Rainey, 1991; Rollinson, 2008).
Dit onderzoek gaat niet nader in op het wetenschappelijke discours over indeterminisme, het
Heisenberg-principe en de opvatting vanuit het constructivisme (Störig, 2008). Het constructivisme beschrijft bijvoorbeeld dat zelfs ‘unobtrusive’ observaties, dus bij observaties waar de
geobserveerde niet weet dat hij geobserveerd wordt, toch een verandering van de handelingen
plaatsvindt, en er dus sprake is van een onderzoeksbias. De evaluatierapporten die in dit onderzoek worden geanalyseerd, zijn echter allemaal uitgevoerd door evaluatoren die zichtbaar aanwezig waren voor de organisatie en de projectleden waar de evaluatie plaatsvond. De mate van
reflecterend vermogen van de onderzoeker/evaluator en de mogelijke impact van zijn evaluatieactiviteiten op het project, wordt bij de rol van de evaluator nader beschreven.

4.8.2. Aandacht voor evaluator
Evalueren is zowel een kunst als een wetenschap, en gaat over de praktische uitvoering, het
verzamelen en accumuleren van kennis en de overdracht van die kennis aan de opdrachtgever
van de evaluatie en een breed scala aan betrokkenen (Weiss, 1998; Spencer Picket, 2005). Van
de evaluator wordt een integere houding verwacht waarbij opdrachtgevers kunnen uitgaan van
objectiviteit, vertrouwelijkheid en competentie (Spencer Picket, 2005). Voor interne en externe
auditors is een uitgebreide professionele standaard voorhanden, met certificeringen als bijvoor105
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beeld CIA (Certified Internal Auditor) en CISA (Certified Information Systems Auditor). Nationale
en internationale organisaties beheren deze standaarden (Moeller, 2009). De vraag is of de evaluator op zijn rol reflecteert tijdens de evaluatie en of de evaluator in de rapportage refereert naar
het gebruik van de diverse standaarden.
Door de betrokkenheid van de evaluator bij een project, zal de evaluator mogelijk ook hele persoonlijke verhalen van projectleden en andere betrokkenen horen. Het evalueren van een project
is op zichzelf ook een interventie. De vraag is of dat in de rapportages ook wordt vermeld en of
evaluatoren in hun rapportages daarop reflecteren. Met andere woorden, maken evaluatoren de
rapportages persoonlijk, of juist niet, en reflecteren ze op de mogelijke interventie die zij zelf doen
juist omdát de evaluatie wordt uitgevoerd. De rol van een evaluator kan immers significant zijn in
de responsieve processen van een organisatie (Stacey, 2002). En indien ze iets van zichzelf laten
zien, hoe doen ze dat en in welke mate doen ze dat? Omdat evaluaties vaak in een politiek systeem
plaatsvinden zijn er verschillende rollen die evaluatoren kunnen innemen (Fitzpatrick et al., 2010).
De evaluator kan waarde-neutraal zijn, waarde-sensitief of zelfs waarde-kritisch. In het laatste
geval zal de evaluator een stelling innemen en daarover rapporteren. Als een evaluator wil dat zijn
bevindingen serieus genomen worden, zal hij ook deel moeten nemen aan het politieke spel. De
politieke context is een gegeven voor de context waarin een evaluatie zich afspeelt (Weiss, 1998;
Fitzpatrick et al., 2010). Door als evaluator extra aandacht te besteden aan het ontwerp van de
evaluatie, het betrekken van stakeholders en publieke groepen, door methodologisch goed aan
het werk te gaan en goed te plannen, kan de evaluator toch een onafhankelijk oordeel geven.
Evaluatoren hebben ook hun eigen ethische codes. In meerdere landen bestaan dergelijke codes
(Fitzpatrick et al., 2010). Een onderdeel daarvan is de ethiek van datacollectie, de privacy van
de personen die data verstrekken en de wijze waarop een evaluator omgaat met druk vanuit
de opdrachtgever (Scriven, 1991; Weiss, 1998; Stufflebeam et al., 2000; Yarbrough et al., 2010;
Fitzpatrick et al., 2010). In de evaluaties kan onderzocht worden of hieraan wordt gerefereerd.

4.9.	Bijdrage aan waarnemingskader
Dit hoofdstuk levert input voor het waarnemingskader. De eerdere fasering van de procesbeschrijving van het doen van evaluaties, geeft de gelegenheid om de actuele inhoudelijke kennis per
processtap te beschrijven en te verdiepen. Die kennis is in dit hoofdstuk en in de bijbehorende
bijlagen beschreven, en dient ook als inhoudelijke basis voor de operationalisatie en indexatie van
het waarnemingskader zoals beschreven in bijlage 5.
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4.10. Uitleiding
In de literatuur wordt veel gesproken over het proces van evalueren, methoden van onderzoek
en de gebruikte technieken voor een evaluatie. Voor inhoudelijke kwaliteitseisen aan evaluaties
van projecten met een ICT-component bij de overheid, bestaan in de literatuur geen toetskaders
of andere referentiekaders. In dit hoofdstuk is een waarnemingskader samengesteld op basis
van inhoudelijke wetenschappelijke disciplines die een belangrijke rol spelen voor overheidsorganisaties. Vanuit de literatuur van deze inhoudelijke disciplines zijn de criteria geabstraheerd en
weergegeven in dit hoofdstuk. Deze criteria hebben vervolgens hun plek in het waarnemingskader
gekregen. De literatuur van de disciplines beschrijft in veel gevallen ook de historische context
en groei. Daardoor ontstaat ook een groot aantal criteria. De wijze waarop deze kennis in het
waarnemingskader is opgenomen, wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.

107

4

5.

Waarnemingskader voor het analyseren van
evaluatierapporten
‘Every day you may make progress. Every step may be fruitful. Yet there will stretch out before
you an ever-lengthening, ever-ascending, ever-improving path. You know you will never get to the
end of the journey. But this, so far from discouraging, only adds to the joy and glory of the climb.’

Winston S. Churchill (Churchill, 1922)

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het waarnemingskader beschreven dat gebruikt wordt om de geselecteerde
evaluatierapporten van overheidsprojecten met een ICT-component te analyseren. Dit waarnemingskader is opgesteld vanuit de evaluatietheorie en vanuit de beschrijving van de kwaliteitscriteria die voortkomt uit de volgende wetenschappelijke disciplines: accountancy, (IT-)auditing,
organisational behaviour, bestuurs- en organisatiewetenschap en kwaliteitsmanagement.
Het waarnemingskader zelf bestaat uit een aantal aspecten, logisch gegroepeerd per fase van het
evaluatieproces. Voor iedere processtap van het evaluatieproces zijn inhoudelijke aandachtsgebieden beschreven met de duiding wat deze aandachtsgebieden inhouden. De operationalisatie
en de indexatie die is gedaan op basis van dit hoofdstuk, is opgenomen als bijlage 5. De nadruk ligt
op de herkomst van de aspecten en de bijbehorende kaders, en niet op het opnieuw beschrijven
van al eerder gepresenteerde informatie.
Het opstellen van een waarnemingskader sluit het theoriedeel van dit onderzoek af, en consolideert de kennis uit de theorie in een toetskader. Daarmee wordt in detail antwoord gegeven op
deelvraag 1, namelijk: Aan welke criteria moet een goede evaluatie voldoen?
In het waarnemingskader worden drie soorten criteria onderkend (zie ook figuur 5.1):
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1. Criteria die als harde eisen aan een evaluatie gesteld kunnen worden, en die in de literatuur
over evalueren ook beschreven worden als minimale inhoudelijke eisen aan een evaluatie. Een
voorbeeld is de eis dat in een evaluatierapport ten minste beschreven is wat de opdracht voor
de evaluatie is.
2. Criteria die omschreven kunnen worden als beïnvloedend en die een positieve invloed hebben op de kwaliteit van een evaluatie. In de literatuur wordt aangegeven dat het goed is om
deze criteria mee te nemen in de evaluatie, echter uitspraken over het verplicht meenemen
ervan als onderdeel van een evaluatie worden niet gedaan. Een voorbeeld is het criterium dat
het goed is om in het evaluatierapport te beschrijven wat de rol van de evaluator is geweest
tijdens de evaluatie, en wat de mogelijke impact is van de evaluator op de resultaten van de
evaluatie.
3. Criteria die omschreven kunnen worden als beschrijvend, en die een positieve bijdrage kunnen
hebben op de kwaliteit van een evaluatie. Uit de literatuur kan afgeleid worden dat aandacht
voor deze criteria helpt bij het verbeteren van evaluaties van projecten met een ICT-component
bij de overheid. Tegelijkertijd is er eerder geen directe aanleiding geweest om deze criteria te
formuleren voor het doen van evaluaties. Een voorbeeld is het criterium dat het beschrijven
van het besluitvormingsproces om te komen tot een evaluatie bijdraagt aan de kwaliteit van
de evaluatie en het evaluatierapport.

Beïnvloedende
criteria

Harde criteria

Beschrijvende
criteria

Figuur 5.1: Drie soorten criteria voor het waarnemingskader

5.2. Aanleiding voor de evaluatie
In de literatuur wordt aangegeven dat het belangrijk is dat de evaluator de aanleiding van zijn
onderzoek weet, en dat het gebruikelijk is om deze onderzoekscontext in de rapportage te beschrijven. In de rapportage kunnen deze aanleidingen beschreven worden als inleiding op het
evaluatierapport. Er zijn vier verschillende aanleidingen voor het opstarten van een evaluatie.
De aanwezigheid van een beschrijving van de aanleiding van een evaluatie is een beïnvloedend
criterium.
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– Evalueren vanwege een politieke of politiek-bestuurlijke vraagstelling.
Een dergelijke vraagstelling wordt hier omschreven als een vraag vanuit de politiek, bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer, van een van de bewindslieden of door de gemeenteraad. Soms
wordt in een wettekst beloofd dat de voorbereiding of invoering van een wet op een bepaald
moment wordt geëvalueerd, of dat er monitoring en rapportage aan de Tweede Kamer of
de gemeenteraad plaatsvindt. Onder politieke vraagstelling worden ook vragen geschaard die
ontstaan vanuit het publieke debat.
– Evalueren vanuit een evaluatie- en auditbehoefte.
Auditplannen binnen de organisatie kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van een evaluatie. De auditdienst of interne controlers hebben dan in bijvoorbeeld een jaarplan of op basis
van een risicoanalyse een project geselecteerd voor evaluatie. Onder deze categorie vallen
ook de evaluaties waarvan de aanleiding ligt in een voorgaande evaluatie. Het kan zijn dat een
evaluatie wordt afgesloten met de aanbeveling om in een latere fase het project nogmaals te
evalueren.
– Evalueren vanuit projectbehoefte.
Evaluaties worden soms opgestart omdat betrokkenen een evaluatie willen laten uitvoeren.
Het kan gaan om de teamleden van een project, of om de opdrachtgever van het project.
Enkele frameworks voor projectmanagement schrijven in de afsluitende fases van een project
ook vaak voor dat een goede evaluatie wordt georganiseerd.
– Evalueren naar aanleiding van een crisissituatie.
In geval van bijvoorbeeld een budgetcrisis, een groot beveiligingsissue of andere calamiteiten,
kan een evaluatie uitgevoerd worden naar het verloop van projecten die producten en diensten hebben geleverd die een mogelijke rol spelen in de crisis.

5.3. Besluiten tot het doen van evaluaties
In deze fase van het evaluatieproces worden twee aandachtsgebieden onderkend:
1. Het besluitvormingsproces.
2. Opdrachtgeverschap.

5.3.1. Besluitvormingsproces
Voor het besluitvormingsproces wordt gekeken naar zowel het proces tot besluitvorming als de rol
die de opdrachtgever speelt in deze fase van het evaluatieproces.
– Afhankelijk van het soort evaluatie, kan er ook al een eerste uitwerking zijn van de opdrachtformulering en afbakening. Het is echter essentieel dat er een besluit is, omdat het de evaluator
mandaat geeft om de evaluatie uit te voeren.
– Het nemen van een besluit is de uitkomst van een besluitvormingsproces. Deze besluitvormingsprocessen kennen meerdere varianten, zoals beschreven in paragraaf 4.3.1:
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–	Rationele besluitvormingsprocessen.
–	Incrementele besluitvormingsproces.
–	Proces van agenda-setting. De bijbehorende besluitvormingsprocessen kenmerken zich
door meer irrationele processen en mechanismen die bijdragen aan het bepalen van
beleidsvoornemens en –besluiten (agenda-setting).
– Naast het feit dat besluitvormingsprocessen zowel rationeel, incrementeel als irrationeel zijn,
zijn de impulsen voor de besluitvorming ook divers. Deze komen namelijk zowel top-down als
bottom-up tot stand.
– Bij het besluitvormingsproces spelen één of meerdere partijen een rol. Deze partijen kunnen
binnen of buiten de organisatie gepositioneerd zijn en willen de evaluatie mogelijk met een
specifiek doel uitvoeren.
De besluitvorming om tot een evaluatie over te gaan en de politieke context hebben een relatie
met elkaar. Als in wetgeving of besluitvorming is vastgelegd dat een project moet worden geëvalueerd, is daarmee ook het besluitvormingsproces voor een deel verklaard. De achterliggende
redenen voor de evaluatie zijn dan nog niet altijd gegeven. In de analyse naar de besluitvorming
wordt gekeken of in evaluatierapporten over het besluitvormingsproces aanvullende informatie
wordt gegeven.
De aanwezigheid van een beschrijving van de besluitvorming voorafgaand aan de evaluatie is een
beschrijvend criterium. Omdat de besluitvorming tevens een indicator is van de bestuurswetenschappelijke context van de evaluatie en aanvullend is op de aanleiding van de evaluatie, is dit
onderwerp opgenomen in het waarnemingskader (Denhardt, 2008; Osborne, 2010).

5.3.2.	Opdrachtgeverschap van de evaluatie
Bij opdrachtgeverschap wordt het volgende onderzocht:
– Wie is de opdrachtgever van de evaluatie, wie heeft om de evaluatie gevraagd?
– Welk mandaat heeft de opdrachtgever?
– Wat is de taak, de rol, de positie en de beslissingskracht van de opdrachtgever?
De opdrachtgever heeft invloed op wat er met een evaluatie en het resultaat daarvan zal gebeuren
voor zowel het project, de mensen binnen het project, de organisatie en wellicht partijen buiten
de organisatie. Voor het uitvoeren van evaluaties is opdrachtgeverschap dan ook belangrijk. De
auditingdiscipline kent speciale regels en standaarden voor de manier waarop de auditor contact
heeft met de opdrachtgever van de audit. Dit zijn afspraken op zowel procesniveau als op inhoudsniveau.
Het beschrijven in het evaluatierapport van wie de opdrachtgever van een evaluatie is, is een
beïnvloedend criterium. Opdrachtgeverschap wordt steeds belangrijker en is één van de succesfactoren voor evaluaties (Scriven, 1991; Weiss, 1998; Glass et al., 2007; Fitzpatrick et al., 2010; Van
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der Molen, 2013). In de literatuur is het vastleggen van de opdracht als harde eis terug te vinden,
echter voor het beschrijven van het opdrachtgeverschap geldt dat in mindere mate.

5.4. Formuleren opdracht en afbakening
In deze fase worden de volgende aandachtsgebieden onderkend:
– De partij die de evaluatie uitvoert.
– Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling.
– Afbakening van de evaluatie.

5.4.1. Partij die de evaluatie uitvoert
Om te onderzoeken wat de positie van de evaluator is, is in het onderzoek onderscheid gemaakt
tussen drie verschillende evaluatoren: de interne evaluator en de externe evaluatoren, die weer
onderverdeeld kunnen worden in commercieel en niet-commercieel, zie tabel 5.1.

5

Tabel 5.1: Partijen die een evaluatie uitvoeren
Interne evaluator

Externe evaluator

Niet-Commercieel

Niet-commercieel

Commercieel

Eigen projectleden.
Projectcontrollers en
-adviseurs, controllers binnen
de organisatie of interne
auditdienst, eigen accountants.

Algemene Rekenkamer,
kennisinstellingen.

Diverse accountancybureaus, audit-instellingen en
consultancy-bureaus.

De aanwezigheid van een beschrijving in het evaluatierapport van de soort partij die de evaluatie
uitvoert, is een beïnvloedend criterium. Vaak blijkt uit het rapport zelf al welke partij de evaluatie
uitvoert. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant om de uitvoerende partij te analyseren ten opzichte van andere aandachtsgebieden binnen de evaluatie. Het is echter geen hard te
formuleren kwaliteitscriterium dat vanuit de literatuur kan worden afgeleid.

5.4.2. Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling
De probleemstelling, doelstelling, het onderzoeksmodel en de vraagstelling van een evaluatie
geven inzicht in de wijze waarop de evaluator de aanleiding, en het daarop volgende besluit
om een evaluatie uit te voeren, vertaalt in hanteerbare onderzoeksvragen. Samen vormen deze
onderdelen het conceptuele model van het evaluatieonderzoek.
Naast het conceptuele model wordt bij het opzetten van een onderzoek ook het onderzoekstechnische ontwerp uitgewerkt. Hierin wordt de keuze gemaakt voor een onderzoeksstrategie. Tevens
wordt in het onderzoekstechnische ontwerp de keuze gemaakt met welke technieken het onderzoek wordt uitgevoerd. In de meta-analyse wordt gekeken of dit voor evaluaties ook beschreven is.
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Het beschrijven van een heldere opdracht is een harde eis ten aanzien van goede evaluaties. Het
ontwerp van het onderzoek met de vraagstelling, doelstelling en probleemstelling zijn belangrijke
onderdelen in een evaluatie (Verschuren & Doorewaard, 2007; Fitzpatrick et al., 2010). Daarmee
zijn het harde kwaliteitscriteria in het waarnemingskader.

5.4.3. Afbakening van de evaluatie
Bij een doelstelling, probleemstelling en vraagstelling van projecten zijn ook elementen van de
afbakening van het onderzoek herkenbaar. In dit aspect gaat het echter om de inhoudelijke afbakening van de evaluatie zelf.
De afbakening is herkenbaar aan inhoudelijke thema’s, bijvoorbeeld de op te leveren producten
en diensten, het proces, de wijze van uitvoering van projectmanagement, kosten en baten, kennis,
of ICT-inhoudelijke thema’s als architectuur, ontwerpen of beheer.
De afbakening kan ook betrekking hebben op het onderzoeken van een bepaalde fase van een
project, of het voortbrengingsproces van een ICT-voorziening. In de meta-analyse wordt dan ook
gekeken of hier bewijs voor is te vinden in de evaluatierapporten.
Tot slot kan de afbakening aangeven met welke diepgang de gekozen inhoudelijke onderwerpen
moeten worden bestudeerd. Ook daarover kunnen mogelijk uitspraken gedaan worden in evaluatierapporten.
Het afbakenen van de evaluatie is een essentieel onderdeel van een opzet voor een evaluatieonderzoek. Ook in de onderzoeks- en evaluatieliteratuur wordt veel nadruk gelegd op de beschrijving
hiervan en het geven van transparantie over de afbakening in de rapportage (Scriven, 1991; RussEft & Preskill, 2009). Het is daarmee dus ook een hard kwaliteitscriterium in het waarnemingskader.

5.5.	Kiezen evaluatiebenadering, -type en -technieken
In deze fase worden de volgende aandachtsgebieden onderkend:
– Praktijkinstrumentarium gebruikt voor het evalueren.
– Theoretisch inhoudelijk kader.
– Categorieën van evaluatiebenaderingen.
– Evaluatietypen.
– Evaluatietechnieken.

114

Waarnemingskader voor het analyseren van evaluatierapporten

5.5.1. Praktijkinstrumentarium gebruikt voor het evalueren
In het vakgebied van de ICT-er bestaan veel frameworks, best practices, standaarden en methoden
die gebruikt worden voor het inrichten van organisaties, het inrichten en managen van projecten
en het uitvoeren van (delen van) een project met een ICT-component (Den Hoed, 2013; Van Haren
Publishing, 2014), zie daarvoor bijlage 3. Deze bestaande frameworks, best practices, standaarden
en methoden kunnen tevens gebruikt worden bij evaluaties van projecten met een ICT-component.
Ze vormen daarmee een praktijkinstrumentarium voor het evalueren van deze projecten.
Het blijkt overigens niet mogelijk om één term te introduceren voor frameworks, best practices,
standaarden en methoden (Derksen&Noordam, 2007). De eigenaren ervan hechten belang aan
de juiste benaming en categorisering die zij eraan gegeven hebben (ISO, 2005, 2011 en 2012). De
definities die gegeven worden verschillen echter van elkaar (zie bijvoorbeeld: itSMF, 2008; COSO,
2009; Axelos, 2010; Axelos, 2011; CEN, 2014b). De afbakening van dit onderzoek ziet niet toe op
het juist of anders definiëren van deze termen. Het uitgangspunt is de benaming die de eigenaar
van het framework, de best practice, standaard en methode heeft gegeven.
Omdat de literatuur op dit gebied een groot aantal praktijkinstrumenten onderkent, wordt eerst
een selectieprocedure toegepast. De selectie is gebaseerd op documentenonderzoek en is uitgevoerd door de inzet van een focusgroep van experts uit de praktijk (Weiss, 1998). De wijze
waarop er is geselecteerd en op welke wijze de focusgroep is ingezet, staan in de bijlagen 2 en
3 beschreven. De selectie leidt tot een shortlist van frameworks, best practices, standaarden en
methoden die ingezet worden voor evaluaties. Het betreft evaluaties van projecten met een ICTcomponent bij zowel overheidsorganisaties, kennisinstellingen als marktorganisaties.
De shortlist wordt in het waarnemingskader gebruikt in een aparte confrontatie met de evaluatierapporten die geanalyseerd worden. Daardoor ontstaat inzicht in het gebruik van frameworks, best
practices, standaarden en methoden voor het evalueren van projecten met een ICT-component
bij de overheid. Dit deel van het waarnemingskader adresseert daarmee een van de deelvragen
van het onderzoek, namelijk: Deelvraag 2: Met welke praktijkinstrumenten worden ICT-projecten
bij de overheid geëvalueerd?
De shortlist die in het waarnemingskader wordt toegepast (zie tabel 5.2), is nader uitgewerkt in
bijlage 2.
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Tabel 5.2: Shortlist van methoden, best practices, standaarden en frameworks
Shortlist: methode, best practice, standaard en framework
IPMA Competence Baseline (ICB)
European Competence Framework (e-CF)
Appreciative Inquiry (AI)
Teamrollen van Belbin
Projectmatig Creëren (PMC)
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) van Axelos
Project Management Body of Knowlegde (PMBOK) van het Amerikaanse Project Management
Instituut (PMI)
ISO 21500-richtlijn, de ‘Guidance on project management’
Agile-methoden: Scrum en DSDM Atern
– ISO 9000:2005 - Kwaliteitsmanagementsystemen - grondbeginselen en definities
– ISO 9001:2015 - Standaarden en practices voor het opzetten van een kwaliteitssysteem
– ISO 9004:2009 - Richtlijnen voor prestatieverbeteringen en voor het management voor verdere
verbetering op een hoger volwassenheidsniveau
INK-model van Instituut Nederlandse Kwaliteit, de partnerorganisatie in Nederland van de European
Foundation for Quality Management (EFQM)
OPM3- Organisational Project Management Maturity Model van het Project Management Institute (PMI)
BiSL
ITIL 2011
ASL2
Business case-aanpak
Balanced Scorecard (BSC)
BCG-matrix
7 S’en-model
Competing Values Approach (Quinn model)

De toepassing van de shortlist is eenvoudigweg een toetsing van de aanwezigheid van (elementen van) deze methoden, best practices, standaarden en frameworks. Het is daarmee een hard
criterium in het waarnemingskader. Niet vanuit een theoretische verklaring, maar vanwege de
praktische toepasbaarheid en de mogelijkheid om hier goed op te kunnen toetsen.

5.5.2.	Theoretisch inhoudelijk kader
In dit aspect wordt onderzocht of de uitgevoerde evaluaties in een wetenschappelijke discipline
zijn te plaatsen. Daarbij wordt de in dit onderzoek gebruikte rubricering zoals beschreven in
hoofdstuk 4 gehanteerd:
– Kwaliteitsmanagement.
– Bestuurs- en organisatiewetenschap.
– Organisatiegedrag.
– Accountancy en IT-auditing.
De kenmerken van deze disciplines zijn toegelicht in hoofdstuk 4. De wetenschappelijke disciplines
zijn te herkennen aan het gebruik van termen die in de bijbehorende theorieën ook gebruikt
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worden. In de analyse is een interpretatie van deze termen gebruikt. In een evaluatierapport
zal namelijk niet expliciet worden beschreven in welke discipline dat de evaluator het evaluatieonderzoek plaatst. Uit de rapportage is aan de hand van sleutelwoorden wel te herleiden of
een evaluatie bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden vanuit een auditing achtergrond, of veel meer
bestuurs- en organisatie-wetenschappelijk is opgezet.
De wetenschappelijke disciplines zijn beschrijvende criteria. Vanuit het onderzoek is het interessant om te achterhalen welke relaties er zijn tussen de disciplines en de andere aspecten van
het waarnemingskader. Het toepassen van een specifiek kader vanuit een van de disciplines kan
andere inzichten opleveren. Het is daarmee een beschrijvend criterium in het waarnemingskader.

5.5.3. Categorieën van evaluatiebenaderingen
Voor de analyse van de evaluatiebenadering is als basis een indeling gekozen die in hoofdstuk 2 is
afgeleid van de literatuur. Daarin wordt een indeling in acht groepen van evaluatiebenaderingen
onderkend op basis van de synthese van drie gepresenteerde literatuurbronnen:
– Adversary
– Art Critisism
– Decision-making
– Discrepancy
– Goal-Based
– Goal-Free
– System Analysis
– Transactional
Het is onbekend of de evaluator tijdens een evaluatie een bewuste keuze heeft gemaakt voor
een evaluatiebenadering. Aanname is dat in de teksten van de evaluatierapporten wel bewijs te
vinden is over gebruikte evaluatiebenadering.
De keuze voor een evaluatiebenadering, impliciet of expliciet, is een hard criterium. Iedere evaluatiebenadering kent haar eigen werkwijzen en heeft implicaties voor de uitvoering van de evaluatie
(Scriven, 1991; Alkin, 2004; Boulmetis & Dutwin, 2005; Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

5.5.4.	Typen evaluaties
Het gaat om de volgende typen evaluaties, zoals beschreven in hoofdstuk 3:
– Amateur versus professionele evaluatie.
– Formele versus informele evaluatie.
– Formatief versus summatief evalueren.
– Intrinsieke versus payoff-evaluaties.
– Preordinate versus responsive evaluatie.
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Het type evaluatie is een hard criterium. Iedere type heeft gevolgen voor de technieken die
gebruikt worden bij de evaluatie en daarmee implicaties voor de uitvoering van de evaluatie
(Scriven, 1991; Weiss, 1998; Patton, 2002; Boulmetis & Dutwin, 2005; Stufflebeam & Shinkfield,
2007; Russ-Eft & Preskill, 2009).

5.5.5. Evaluatietechnieken
Evaluatietechnieken zijn de technieken die een evaluator voorhanden heeft om de evaluatie uit te
voeren. In hoofdstuk 3 zijn deze technieken uitgebreid toegelicht.
We kunnen deze technieken onderverdelen in technieken om:
– data (en daarmee de evaluatie) te structureren;
– data te verzamelen;
– data te analyseren;
– data te beoordelen.
In evaluaties kunnen meerdere technieken parallel aan elkaar worden toegepast. In de analyse
van de te onderzoeken evaluatierapporten moet vastgesteld worden welke van deze technieken
zijn gebruikt of benoemd.
De beschrijving van de technieken waarmee een evaluatie is uitgevoerd is ook een hard criterium.
Deze technieken zijn concreet meetbaar, en kunnen kwalitatief, kwantitatief of mixed zijn toegepast. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop bevindingen tot stand komen en daarmee op de
uitvoering van de gehele evaluatie (Peuter et al., 2007).

5.6. Uitvoeren van de evaluatie
In deze fase worden de volgende aandachtsgebieden onderkend:
– Projectomgeving (interne focus).
– Relatie project en omgeving (externe focus).
– Belangrijke thema’s uit de literatuur met zowel een interne als een externe focus:
–	Kerntaak en volwassenheidsniveau.
–	Bedrijfs- en organisatiedoelstelling.
–	Controle en beheersing (governance) en risico’s.
–	Portfolio van projecten.
De interne en externe context worden op twee manieren onderzocht. Ten eerste is vanuit de
literatuur aangegeven welke onderwerpen onderdeel uitmaken van de interne en de externe
context van een project. Ten tweede wordt op basis van deze kennis van zaken een aanvullende
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tekstanalyse uitgevoerd om te zien of deze onderwerpen ook daadwerkelijk voorkomen in evaluatierapporten over deze projecten.
Daarnaast geeft het waarnemingskader extra aandacht aan de andere vier aandachtsgebieden,
omdat vanuit de literatuur kan worden afgeleid dat deze aandachtsgebieden extra relevant zijn
voor de meta-analyse.
De onderwerpen uit de projectomgeving en de onderwerpen die betrekking hebben op de relatie
tussen het project en zijn omgeving, zijn onderwerpen die in de evaluatie terug kunnen komen. In
de afbakening van de evaluatie is gekozen voor de te bestuderen en te analyseren onderwerpen.
Daarmee is het totaal aan mogelijke onderwerpen meer een mogelijkheid van wat er allemaal
mogelijk van belang is bij projecten met een ICT-component. Alle genoemde criteria zijn daarmee
ook beïnvloedende kwaliteitscriteria.

5.6.1. Projectomgeving (interne focus)
In de literatuur wordt een groot aantal onderwerpen genoemd die onderdeel zijn van het aandachtsgebied ‘interne focus’. Zie hoofdstuk 4 en bijlage 4 voor een nadere toelichting.
Ten eerste bestaan er nationale en internationale standaarden voor de uitvoering van evaluaties.
Voorbeelden van standaarden zijn die van de Amerikaanse overheid, de NOREA en de Nederlandse overheid. Ook de disciplines accountancy en (IT-)auditing zijn belangrijke leveranciers
van standaarden. Voorbeelden zijn de Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) en de
International Financial Reporting Standards (IFRS). Vanuit de IT-auditing komen ook diverse standaarden en richtlijnen, waaronder de ISO/EIC 9126-norm voor kwaliteitskenmerken gesteld aan
software, de Code voor Informatiebeveiliging, de ISO-standaard 17799 voor informatiebeveiliging
en IT security, de ISO 20000 als de internationale ‘Code of Practice for IT-servicemanagement’, en
frameworks als BiSL, ASL en ISL voor respectievelijk functioneel, applicatie- en technisch beheer.
Ten tweede zijn er diverse hulpmiddelen en metrieken op financieel vlak. Voorbeelden zijn Total
Cost of Ownership, Return on Assets, IT-uitgaven als percentage van de winst of de omzet van
een organisatie, groei van de opbrengst (revenue), OPEX en CAPEX, Return on Investment (ROI),
Rate of Return (ROR) of Rate of Profit (ROP). Andere metrieken zijn inzichten in de verhouding van
het aantal fte’s dat aan IT werkt in relatie tot het totaalaantal fte’s van een organisatie, of die een
relatie leggen tussen project(en) en de strategie en de doelen van een organisatie.
Ten derde bestaan in het werkveld van ICT-projecten inhoudelijke onderwerpen voor evaluaties
van projecten met een ICT-component:
– Architectuur.
– Ontwerpen van proces en applicaties.
– IT-Infrastructuur.
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–
–
–
–
–

(Out)sourcing.
Inkoop.
Beheer.
Informatiebeveiliging.
Testen.

Ten vierde kan ook gedacht worden aan aandacht voor faalfactoren. Zie hoofdstuk 1 voor de
toelichting. Voorbeelden zijn:
– Inadequaat projectmanagement.
– Niet-realistische deadlines.
– Slechte communicatie.
– Incomplete dan wel zwakke definitie van requirements.
– Onvoldoende betrokkenheid van toekomstige gebruikers.
– Ontbreken van een gemeenschappelijk doel.
– Ontbreken van goed gereedschap/voldoende resources.
– Onvoldoende communicatie en samenwerking.
– Te grote complexiteit.
– Onduidelijk opdrachtgeverschap.
– Verschillende percepties op de opdracht, uitvoering en voortgang.
– Misfit tussen leverancier en opdrachtgever.
– Commerciële dynamiek.
– Verschillende samenwerkingsvormen.
– Rollenspel tussen opdrachtgever, stuurgroep en projectleider.
Ten vijfde kan voor de context van projecten geput worden uit de literatuur van projectmanagementmethoden. De inventarisatie is als volgt:
– Formele projectstructuur.
Voorbeelden:
–	Positionering project binnen de organisatie.
–	Organogram / projectstructuur.
–	Taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TRVB’s).
–	Informele structuur.
Met daarbij aandacht voor:
–	Een rationele manier van organiseren (bureaucratie).
–	Rationalisatie en scheiding van politieke en administratieve processen.
–	Aandacht voor menselijk handelen binnen de organisatie.
–	Besluitvormingsprocessen met onder meer rationele, incrementele of irrationele processen en agenda-setting.
–	Nadruk op de relatie tussen overheid en burger, een ondernemende overheid en een
marktgerichte benadering. Burgers als klant.
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–

–

–

–

–

–	Excellent presterende overheid.
–	‘Citizenship’ of burgerschap: burgers als actieve ‘social agents’.
–	Werken in netwerken en ketens van overheidsorganisaties.
(Organisatie)gedrag.
Voorbeelden:
–	Beschrijving/benoemen van de informele structuur.
–	Ongeschreven regels.
–	Beschrijvingen van gedrag op het niveau van: (1) de cultuur (binnen de organisatie), (2)
de organisatie (van de organisatie), (3) team (work group) en (4) het individu (iemands
werkzaamheden).
–	Gedragskenmerken/persoonlijkheidsfactoren/persoonlijkheidstypen/rollen.
Cultuur.
Voorbeelden:
–	De organisatiestrategie en het gevoerde organisatiebeleid.
–	De manier van kiezen, ontwikkelen, verzorgen en belonen van mensen.
–	Indicaties van socialisatie, story telling, gebruik van symbolen en specifieke rituelen en
ceremonies, gebruik van een speciale taal en van jargon - denk aan speciale afkortingen of
een lijst met de belangrijkste principes van de organisatie.
–	Uitspraken over de levenscyclus of levensfase van een organisatie en het volwassenheidsniveau. Zie daarvoor bijlage 4.
–	Uitspraken over de motivatie van medewerkers.
–	De ‘lerende organisatie’, het organisatieleervermogen.
Motivatiefactoren.
Voorbeelden:
–	De wijze van samenwerken en communiceren.
–	Mogelijkheden tot beïnvloeden en leren.
–	Mogelijkheid tot nastreven van eigen doelen.
–	Gevoel van verbondenheid en veiligheid.
Projectcommunicatie.
Voorbeelden:
–	Communicatielijnen.
–	Verhouding tussen de projectleden en hun informatiepositie.
Projectbesturing.
Voorbeelden:
–	Rapportage binnen het project en naar de buitenkant van een project.
–	Aanwezigheid/vorm/frequentie van projectoverleggen.
–	Planningen en rapportages.
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– Kwaliteit.
Voorbeelden:
–	Standaardisatie en rationalisatie van werkprocessen.
–	Productinspecties en reviews.
–	Flowcharts, pareto-diagrammen, procesontwerpen.
–	Normatieken voor processen.
–	Voortdurend verbeteren.
–	Processimulaties, proces(re-)design.
–	Economische- en financiële technieken en metrieken.
–	Risicomanagement.
–	Projectmanagementtechnieken.
–	Waardeanalyses.
–	Total Quality Management.
–	Perceived quality.
–	Statistische onderbouwingen van samenhangende verbeteringen.
–	User Centered Design.
–	Co-creatie.
– Beschikbaarheid van middelen.
Voorbeelden:
–	Zijn de gebruikte methoden, technieken, hulpmiddelen en voorschriften (MTHV’s) en best
practices beschreven?
–	Zijn er voldoende projectmiddelen als geld, werkplekken en andere benodigdheden om
het project uit te voeren?
– Projectrollen en competenties.
Voorbeelden:
–	Beschrijving de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TRVB’s).
–	Rolbeschrijving is die van de Algemeen Projectmanager.
–	Noties over leiderschap.
–	Referenties naar competentieframeworks zoals de International Competence Baseline
(ICB) of het Europese Competentie Framework (e-CF).
–	Referenties over kennis en kunde van projectmedewerkers.
–	Referenties over het leervermogen van mensen, het project en de organisatie.
–	Training en opleidingen / opleidingsplannen van projectleden.

5.6.2.	Relatie project en omgeving (externe focus)
De externe context is in dit onderzoek geoperationaliseerd in de volgende onderwerpen:
– Organisatiecontext. In de analyse van de evaluatierapporten kan gelet worden op de aanwezigheid van een beschrijving van de organisatiecontext waarin het project opereert. Voorbeelden
zijn formele organogrammen, maar ook woordelijke beschrijvingen van de soort organisatie of
impliciete verwijzingen naar de organisatievorm.
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– Organisatieontwikkelingen. Naast de beschrijving van de organisatiecontext is ook de beschrijving van de voor het project relevante ontwikkelingen in de omgeving van het project
van belang.
– Stakeholders. Een beschrijving van de belanghebbenden van een project binnen en buiten de
organisatie waar het project wordt uitgevoerd. En is er binnen het project sprake van stakeholdersmanagement?
– Wet- en regelgeving. Referenties naar bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek of naar specifieke
regelingen die relevant zijn voor het project en de organisatie waarbinnen dat project wordt
uitgevoerd.
– Co-creatie en participatie. Voorbeelden van participatie en de daaruit volgende interacties
met de buitenwereld zijn de aspecten usability (gebruikersvriendelijkheid, gebruikersgemak)
en accessibility (toegankelijkheid). Denk hierbij aan input van burgers en eindgebruikers via
brainstorms, klantenpannels, ontwerpsessies, pilots en (gebruikers)testen.

5.6.3. Thema’s uit de literatuur met zowel een interne als een externe focus
– Kerntaak en volwassenheid. Om te analyseren of er een referentie is naar de kerntaak van de
organisatie, kan gelet worden op de wijze waarop gerefereerd wordt aan de doelstelling van
een project en de relatie tussen die projectdoelstelling en de doelstelling van de organisatie.
Voorbeelden zijn verwijzingen naar doelstellingen, beleidsstukken of een vergelijking van het
functioneren van de organisatie ten opzichten van andere soortgelijke organisaties.
Aandacht gedurende evaluaties voor de kerntaak van de organisatie, houdt ook in dat de mate
van volwassenheid van de organisatie kan worden beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld door te
zoeken naar verwijzingen naar volwassenheidsmodellen zoals het stagesmodel van Nolan, de
levensfases van organisaties, of vertalingen daarvan in frameworks als CMMi, COBIT en TQM.
– Bedrijfs- en organisatiedoelstelling. De analyse van het benoemen van de bedrijfsdoelstelling
van de organisatie gaat via tekstuele als bedrijfsdoelstelling, organisatiedoelstelling, strategie
en visie. Ook opmerkingen over de besluitvorming hierover (rationeel, incrementeel of gemixed) en de wijze waarop dat verloopt (informeel of formeel) zijn aanknopingspunten.
– Governance en risicomanagement. Governance kan geanalyseerd worden door te kijken of
er beschrijvingen voorkomen van de activiteiten van het management, de uitvoering van het
beleid, de processen in de organisatie en de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers binnen de organisatie, en naar de beheersing en de controle daarop.
Governanceprocessen leveren inzicht in risico’s voor de organisatie. Naar aanleiding van de
wijze waarop risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd, gemitigeerd en daarna gemanaged worden, kunnen uitspraken over governance gedaan worden.
Bij governance en risicomanagement gaat het om de governance van het project én de governance van de organisatie waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Indicaties zijn te lezen
uit bijvoorbeeld de wijze waarop een financiële rapportage door een project is opgesteld, hoe
aan wetten en regelgeving wordt voldaan en hoe de interne processen zijn ingericht. Denk
onder meer aan de scheiding van taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
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archiveringsregels die gevolgd moeten worden, de wijze waarop stakeholders worden geïnformeerd, de manier waarop omgegaan wordt met privacy of de wijze waarop kennissystemen
en HR-systematieken zijn geïmplementeerd binnen een organisatie.
Een indicatie voor governance en risicomanagement zijn ook referenties naar frameworks als
CMMi, COBIT, COSO, M_o_R.
– Portfolio van projecten. Portfoliomanagement is het managen van het totaal aan projecten
binnen een organisatie. Indicaties van portfoliomanagement zijn:
–	Het benoemen van andere gerelateerde projecten en de prioritering ten opzichte van
andere projecten.
–	Opmerkingen over de waarde van een project, en de waarde van een project afgezet tegen
andere projecten.
–	Opmerkingen over categorisering, prioritering, keuzes, prestatiemeting en –weging van
het project ten opzichte van andere projecten.
Een voorbeeld van een portfoliomanagementwerkwijze is beschreven in een framework als
Management of Portfolio’s (MoP).

5.7. Afronden van en rapporteren over de evaluatie
In deze fase worden de volgende aandachtsgebieden onderkend:
– Afronden van de evaluatie.
– Kenmerken van het evaluatierapport.

5.7.1. Afronden van de evaluatie
De afronding van de evaluatie bestaat onder meer uit de wijze waarop belanghebbenden betrokken zijn bij de rapportagefase, een onderdeel van het hierna beschreven aspect ‘kenmerken
evaluatierapport’.
Andere onderdelen van dit aandachtsgebied zijn:
– De wijze waarop de opdrachtgever en stakeholders meegenomen zijn in het evaluatieproces.
– De keuze van de soort rapportage.
– De wijze waarop de evaluator aandacht geeft (of: mag geven) aan het verhogen van de impact
van de evaluatie.
– De mate waarin een formele afronding plaatsvindt van de evaluatie.

5.7.2.	Rapporteren: kenmerken evaluatierapport
De kenmerken van het evaluatierapport betreffen:
– De fysieke kenmerken van het evaluatierapport, zoals de omvang, uitstraling en het medium.
– De opbouw van het evaluatierapport, zoals het aantal hoofdstukken, pagina’s en de titels van
de hoofdstukken.
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– De inhoudelijke elementen in het rapport, zoals de wijze van verslaglegging en procesgegevens
over de follow up. Ook de mate waarin rekening is gehouden met de doelgroep hoort hier bij.
– De wijze waarop belanghebbenden betrokken zijn bij de rapportagefase.
Over de kenmerken van het evaluatierapport zijn geen harde criteria beschreven in de literatuur.
Het belang van goed rapporteren is echter wel evident (Moeller, 2009; Van Papmus, 2009; Bardach,
2009). In het toetskader wordt dan ook nadrukkelijk aandacht gegeven aan deze kenmerken. De
criteria zijn voor het toetskader beschrijvend daar waar het gaat om de opbouw van het fysieke
rapport, en beïnvloedend daar waar het gaat om de wijze waarop rekening is gehouden met de
doelgroep en belanghebbenden die zijn betrokken bij de rapportagefase.

5.8. Monitoren van het evaluatieproces en de rol van de
evaluator
In deze fase worden de volgende aandachtsgebieden onderkend:
– De kenmerken van het evaluatieproces zelf.
– De rol van de evaluator.
Beide kenmerken zijn van groot belang. De beschrijving van het evaluatieproces en de transparantie in de monitoring en eventuele bijsturing, de rol van de evaluator en de daarbij behorende
ethische codes en onderzoekstechnische impact, zijn uitgebreid beschreven in de literatuur (Scriven, 1991; Weiss, 1998; Stufflebeam et al., 2000; Moeller, 2009; Yarbrough et al., 2010; Fitzpatrick
et al., 2010). Deze kwaliteitcriteria zijn dan ook harde criteria.

5.8.1.	Kenmerken evaluatieproces
Het plannen van een evaluatie is een iteratief proces, waarbij de evaluator moet opletten op de
timing van de evaluatie en op omgevingsfactoren die een rol spelen tijdens de evaluatie. In de
analyse van de evaluatierapporten wordt gelet op de aanwezigheid van dit aspect.
Het uitvoeren van een evaluatie is een klus met een begin en een einde, er zijn beschikbare
middelen, deadlines, mijlpalen en op te leveren producten. Er wordt dus in de analyse van de
evaluatierapporten gekeken naar de eisen voor het opzetten van een goed plan met een aantal
herkenbare fases voor de aanpak van een evaluatie.
Daarnaast wordt gekeken of deze aanpak met de opdrachtgever en betrokkenen is gedeeld. Dat
geeft inzicht in de taak van de evaluator en andere betrokkenen, en de aanpak van de evaluatie.
Het doen van een evaluatie heeft impact op een project of een organisatie, zeker als een project
nog niet is afgerond. In het waarnemingskader wordt gekeken of er gereflecteerd wordt op elementen van deze interventie. Denk daarbij aan:
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–

Impact op projectleden en/of het project.
Impact op andere betrokkenen en/of de organisatie.
Experimentor bias.
Observer bias.
Response bias.

5.8.2. Aandacht voor evaluator
De analysevraag voor dit aspect is, of evaluatoren in hun rapportages reflecteren. Met andere
woorden, maken evaluatoren de rapportages persoonlijk, of juist niet, en reflecteren ze op de
mogelijke interventie die zij zelf doen juist omdát de evaluatie wordt uitgevoerd. En indien ze iets
van zichzelf laten zien, hoe doen ze dat en in welke mate doen ze dat? Denk daarbij aan:
– Rolbeschrijving/taakbeschrijving evaluator is aanwezig.
– Referenties aan beroepsstandaarden.
– Verklaringen/clausules.
– Persoonlijke opmerkingen (formeel en informeel).
– Duidingen van informatie met daarbij een persoonlijk waardeoordeel of een persoonlijke
mening.
– Opmerkingen over eventueel waargenomen bias.

5.9. Aandachtspunten voor de inhoudsanalyse
Nadat het selectieproces is uitgevoerd, worden in de evaluatierapporten de hiervoor beschreven
aandachtspunten onderzocht. De analyse van de rapporten is gedaan aan de hand van een vast
format waarin de genoemde aandachtspunten benoemd staan. Dit format kent een onderliggend
overzicht met de indexatie en operationalisatie van de vragen.
Het algemene format voor de vastlegging van bevindingen per aandachtspunt is weergegeven in
tabel 5.3.
Tabel 5.3: Format voor vastleggen van bevindingen
Aandachtspunt

Bevindingen

Omschrijving aandachtspunt (x)
<identiek nummer rapport>
<oplopend nummer bevinding>

<paginanummer> <omschrijving bevinding,
indien mogelijk met quote uit tekst>

Per evaluatierapport is een gestructureerd analyseverslag gemaakt van de genoemde aandachtspunten. Na afloop van de inhoudsanalyse per evaluatierapport, zijn alle bevindingen genummerd
met een uniek nummer. Deze nummering is ingevoerd in het analyseprogramma NVIVO10. Per
aandachtpunt kon vervolgens een dwarsdoorsnede worden gemaakt van de vastgelegde waarnemingen. Deze waarnemingen per aandachtspunt zijn vervolgens geanalyseerd.
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De onderstaande hoofdvragen staan in het format voor de verslaglegging van de bevindingen. In
het oorspronkelijke onderzoek is gebruikgemaakt van een andere volgorde van deze vragen. De
vragen zelf zijn onveranderd. In tabel 5.4 zijn de vragen gegroepeerd aan de hand van de eerder
beschreven fases van het evaluatieproces.
Tabel 5.4: Hoofdvragen ten behoeve van de analyse van evaluatierapporten
Aandachtspunt
Op welke wijze is aandacht gegeven vanuit welke politieke vraagstelling de evaluatie wordt
uitgevoerd?
Op welke wijze is aandacht gegeven aan het besluitvormingsproces om tot de evaluatie te komen?
Wie is de opdrachtgever van de evaluatie, en wat is zijn mandaat binnen de organisatie?
Welke partij voert de evaluatie uit?
Wat is de vraagstelling en de probleemstelling die als opdracht voor het betreffende
evaluatieonderzoek zijn gebruikt?
Wat is de afbakening van de evaluatie?
Welk praktijkinstrument is gebruikt (en in welke mate is het instrument toegepast)?

5

Vanuit welk theoretisch inhoudelijk kader is in deze case gewerkt?
Vanuit welk evaluatiebenadering is in deze case gewerkt?
Op welke wijze is de evaluatie uitgevoerd? Welke typen zijn toegepast, en met welke diepgang?
Welke evaluatietechnieken zijn in deze case gebruikt?
Op welke wijze is aandacht gegeven aan de projectomgeving (interne focus) van het te evalueren
project?
Op welke wijze is aandacht besteed aan de relatie met de omgeving (externe focus) van het te
evalueren project?
Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan de kerntaak en het volwassenheidsniveau
van de organisatie?
Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan de te realiseren bedrijfs- of
organisatiedoelstelling in relatie tot de projectdoelstelling?
Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan de methode(n) van controle en beheersing
(governance) en de mate waarin bijvoorbeeld risico’s worden beheerst binnen het project of
organisatie?
Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan het portfolio van projecten?
Wat zijn kenmerken van het evaluatierapport?
Op welk moment is geëvalueerd?
Wat zijn kenmerken van het evaluatieproces en welke aanpak is gevolgd voor het uitvoeren van de
evaluatie?
Is er aandacht voor de evaluator?

De (deels) gesloten vragen in tabel 5.4 suggereren ja/nee-antwoorden. Voor het onderzoek is echter ook vastgelegd op welke wijze deze observaties in de rapportage kunnen worden waargeno-
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men. De indexatie en operationalisatie van de vragen helpen de onderzoeker om de tekstanalyse
breder uit te voeren.
In de weergaven van de resultaten (zie hoofdstuk 8 en 9) is op de volgende punten een aanpassing
gedaan van de bovenstaande vragen:
– De bevindingen van het aandachtspunt kenmerken van het evaluatierapport zijn in de analyse
gesplitst. De vastgelegde duur van de evaluatie is opgenomen als afzonderlijk onderdeel van
de analyse, passend bij de technieken die zijn ingezet voor het uitvoeren van een analyse. De
overige bevindingen zijn gebruikt in de analyse bij de beschrijving van de afrondingsfase van
de evaluatie.
– Het aandachtspunt moment van evalueren is wel gemeten, maar in de latere analyse niet
apart beschreven. Het is opgenomen als onderdeel van de resultaten bij evaluatietypen. Het
tijdstip van evalueren komt namelijk overeen met de uitvraag naar summatieve en formatieve
evaluatietypen.

5.10. Uitleiding
In dit hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop vanuit de theorie het waarnemingskader is opgesteld voor de analyse van de evaluatierapporten van projecten met een ICT-component
bij overheidsorganisaties. Een dergelijk waarnemingskader was eerder niet voorhanden. De
theorie over evalueren, de kennis over het doen van wetenschappelijk onderzoek, de extra inhoudelijke kaders uit de vier wetenschappelijke disciplines én de kennis vanuit praktijkinstrumenten
komen in het waarnemingskader samen. Daarmee is de basis gelegd voor het analyseren van de
evaluatierapporten.
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6.

Documentanalyse als waarnemingsmethode
‘True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous, and conflicting informaWinston Churchill (Simkin, 2016).
tion.’

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methode voor het doen van documentanalyse. Deze methode
wordt eerst toegelicht. De documentanalyse wordt toegepast als waarnemingsmethode nadat het
selectieproces voor evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid is uitgevoerd.
Vanuit de theorie uit de voorgaande hoofdstukken is het waarnemingskader voor dit onderzoek
gedefinieerd. Dit kader is gebruikt voor het analyseren van de rapporten. Via documentanalyse
wordt de confrontatie uitgevoerd tussen de criteria uit de theorie zoals geoperationaliseerd in het
waarnemingskader, en de geselecteerde evaluaties. In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze
de validiteit en de betrouwbaarheid van de documentanalyse is vastgesteld.

6.2. Definitie documentanalyse
Documentanalyse is vooral het terrein van historici, bestuurskundigen en sociale wetenschappers. Zij bestuderen en analyseren officiële en semi-officiële teksten. Documentanalyse is ‘…
the techniques used to categorise, investigate, interpret and identify the limitations of physical
sources, most commonly written documents whether in the private or public domain’ (Payne,
2004). Documentanalyse wordt vaak ook als waardevolle aanvulling gezien op bijvoorbeeld data
verkregen uit interviews, zeker als het sociaal onderzoek betreft: ‘In policy research, almost all
likely sources of information, data, and ideas fall into two general types: documents and people’
(Bardach, 2009). Documentanalyse kan op meerdere manieren worden uitgevoerd, namelijk via
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analytisch lezen, inhoudsanalyse en kwantitatieve analyse (Hakim, 1987; Bowen, 2009). Deze drie
technieken worden alle toegepast in dit onderzoek.
Het gebruik van methoden voor documentanalyse gaat ervan uit dat de documenten informatie
bevatten ten aanzien van het te bestuderen fenomeen, in dit geval evaluaties (Bailey 1994).
Mogalakwe (2006) beschrijft dat ook: een document is een geschreven tekst, die door individuen
of door groepen gemaakt is met een specifiek doel, gebaseerd op specifieke assumpties die
gepresenteerd worden in een specifieke stijl die past bij dat doel. De onderzoeker moet zich hier
dan ook bewust zijn bij het analyseren van deze documenten (Scott 1990; Grix, 2001; Payne &
Payne, 2004). Owen (2014) geeft aan dat documentanalyse op basis van documenten een rijke
bron is voor sociaal wetenschappelijk onderzoek. Documenten zijn immers zelfstandige sociale
producten die een sociale situatie verwoorden. Ze zijn vaak het product van (semi)collectieve
processen binnen sociale settingen.
Documentanalyse zoals in dit onderzoek toegepast maakt gebruik van inhouds-analytische
technieken. Inhoudsanalyse is een vorm van bureauonderzoek, ook wel deskresearch genoemd
(Verschuren & Doorewaard, 2007). In de inhoudsanalyse wordt de bron of de tekst gezien als een
gegeven voor het trekken van conclusies over de betekenis van deze bronnen of teksten in een
context. Berg (2001) geeft de volgende definitie van inhoudsanalyse, afgeleid van Holsti: ‘Content analysis is any technique for making inferences by systematically and objectively identifying
special characteristics of messages’. Deze kwalitatieve definitie is volgens hem breed toepasbaar
op alle soorten geschreven materiaal, gesproken teksten en beeldmateriaal. Neuendorf (2002)
gebruikt de term ‘content analysis’, en voegt toe dat de systematische en objectieve analyse ook
kwantitatief is. Een objectieve analyse is vervolgens mogelijk door expliciete regels of criteria voor
de selectie van deze ‘messages’ of onderzoeksobjecten vast te stellen voorafgaand aan de analyse
van data (Judd et al., 1991; Krippendorff, 2013). In deze definities is het belangrijk dat een analyse
via vaste procedures en werkwijzen wordt uitgevoerd en dat de aanpak herhaalbaar is. De inhoud
van documenten en andere informatiedragers kan op drie manieren onderzocht worden (naar:
Krippendorff, 2013):
1. Specifieke teksteigenschappen, denk aan de manier waarop zinnen zijn opgebouwd, of het
aantal woorden dat gebruikt is.
2. De inhoud die in de tekst besloten ligt. Met andere woorden, de letterlijke betekenis van de
zinnen waaruit een tekst is opgebouwd.
3. De betekenis van de inhoud van teksten, gegeven het analysekader van de onderzoeker. Met
andere woorden, de onderzoeksvraag of de context waarin de onderzoeker de teksten plaatst
geven extra betekenis aan de te onderzoeken teksten.
Inhoudsanalyse als onderzoeksmethode werd in de 19e eeuw voor het eerst gebruikt om gezangen, artikelen, advertenties en politieke speeches te analyseren. Inhoudsanalyses worden volgens
Judd et al. (1991) weinig gebruikt in sociaal onderzoek. Elo & Kyngäs (2008) beschrijven dat
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documentanalyses vooral gebruikt worden voor het analyseren van bronnen op het vakgebied
van communicatie, journalistiek, sociologie, psychologie en bedrijfskunde (zie ook: Weber, 1990).
Een documentanalyse of een inhoudsanalyse wordt soms ook met de term ‘literatuuronderzoek’
aangeduid. In dit onderzoek wordt de term documentanalyse gebruikt, en wordt een literatuuronderzoek als een speciale verschijningsvorm beschouwd waarbij vakliteratuur bestudeerd en vergeleken wordt (Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek betreft de documentanalyse
geschreven stukken, namelijk evaluatierapporten, en wordt het niet toegepast op bijvoorbeeld
gesproken bronnen of beeldmateriaal.
De documentanalyse is een vorm van secundair onderzoek, maar moet niet verward worden
met de twee andere vormen van secundair onderzoek, namelijk de secundaire analyse en de
systematische review:
– Bij een secundaire analyse worden bijvoorbeeld bestaande rapporten, of ‘publieke opinieonderzoeken nagespeurd in het licht van (nieuwe) hypothesen … of om te onderzoeken of vragen
… op een bepaalde wijze met elkaar verband houden’ (Swanborn, 1974).
– Bij een systematische review, ook wel meta-analyse genoemd, worden de resultaten van andere onderzoeken over hetzelfde of een soortgelijk fenomeen gecombineerd en bestudeerd
(Daas & Arends-Tóth, 2009). Een systematische review betreft de inhoudelijke resultaten per
onderzoek en eventuele verbanden daartussen.
Documentanalyse en inhoudsanalyse kennen een methodologisch onderscheid tussen manifeste
en latente inhoud. Manifeste inhoud zijn de elementen die fysiek aanwezig zijn en waarneembaar
en telbaar zijn. De latente inhoud betreft de interpretatie van teksten, bijvoorbeeld de symboolfunctie of de onderliggende betekenis van teksten (Berg, 2001). In dit onderzoek wordt in de
analyse gebruikgemaakt van de manifeste inhoud van de evaluatierapporten. Latente inhoud,
bijvoorbeeld de symbolische betekenis van specifieke zinnen of gemeende interpretaties van de
rapportschrijver, zijn geen onderdeel van de analyse. Op basis van de resultaten van de analyse
wordt vervolgens wel gereflecteerd op de betekenis van de analyseresultaten.
Inhoudsanalyse wordt vaak beschouwd als een mix van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksaanpak (Berg, 2001; Elo & Kyngäs, 2008; Wesley, 2010). Enerzijds omdat de onderzoeker
specifieke frequenties achterhaalt waarmee relevante onderwerpen in de geanalyseerde evaluatierapporten voorkomen. Anderzijds omdat op basis van de codering centrale thema’s en speciale
fenomenen worden waargenomen. De meningen over de positie van inhoudsanalyse zijn echter
divers. Berg (2001) geeft dit discours weer: ‘Sommige onderzoekers zien in de inhoudsanalyse
voornamelijk het tellen van bepaalde voorkomens van woorden en tekstelementen, of het objectief en systematisch coderen van gegevens. Zij scharen de aanpak daarom onder de kwantitatieve
benaderingen’. Andere onderzoekers beschouwen de analyse van de gegevens uit teksten juist
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als een kwalitatieve handeling, waarbij bijvoorbeeld narratieven een belangrijke rol spelen, en
waarbij de interpretatie van (getelde) teksten belangrijk is (Krippendorff, 2013).

6.3. Uitgevoerde documentanalyse
De documentanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van een uitgebreid en wetenschappelijk
onderbouwd waarnemingskader. Het waarnemingskader bestaat uit aandachtspunten die ieder
zijn geoperationaliseerd en geïndexeerd. De documentanalyse in dit onderzoek is kwalitatief van
aard. De aandachtspunten worden apart beschouwd en geanalyseerd. De geoperationaliseerde
aandachtspunten worden vervolgens bestudeerd in hun onderlinge betrokkenheid. Niet alleen de
resultaten per aandachtspunt worden dus beschouwd, maar ook de onderlinge samenhang tussen
de aandachtspunten is onderdeel van de analyse. Uit de literatuur over evalueren zijn verbanden
tussen aandachtspunten afgeleid, die vervolgens geanalyseerd kunnen worden. Aanvullend is ook
een exploratieve aanpak toegepast, waarbij zonder vooraf geformuleerde verwachtingen neutraal
naar het materiaal wordt gekeken om te zien of er algemene patronen zichtbaar zijn in het materiaal (Patton, 1987; Erlandson et al., 1993).
Voor de aanpak van de documentanalyse is uitgegaan van het basismodel van de wetenschappelijke methode toegepast voor een inhouds-analytische aanpak, zoals Neuendorf (2002) die
presenteert:
1. Stel vast welke content geanalyseerd wordt. In dit onderzoek zijn dat 88 evaluatierapporten.
2. Definieer de variabelen die onderzocht moeten worden. In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn die variabelen beschreven en in hoofdstuk 5 zijn ze gedefinieerd en in de vorm van aandachtsgebieden
in een waarnemingskader geplaatst.
3. Operationaliseer de variabelen. In bijlage 5 zijn de indexatie en operationalisatie per aandachtsgebied uitgewerkt.
4. Maak een coderingsschema. Dit is het waarnemingskader dat in dit onderzoek in de vorm van
een tabel is gepresenteerd.
5. Sampling van de content. De sampling is de selectie van de evaluatierapporten zoals beschreven in hoofdstuk 7.
6. Train de codeerder(s). Dit is gedaan door een eerste pilot van zes cases uit te voeren. Door
deze pilots uit te voeren is door de onderzoeker ervaring opgedaan met het coderen.
7. Codeer. Door de onderzoeker zijn vervolgens de andere evaluatierapporten gecodeerd.
8. Calculeer de betrouwbaarheid. Dit is gedaan via face-validiteit en inhoudsvaliditeit en een
aanvullende controle op intercodeursbetrouwbaarheid
9. ‘Tabulation’ en rapporteren. Dit wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8, 9, 10 en 11 aan de hand
van de onderzoeksresultaten.
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6.4.	Risico’s en validiteit
Bij het uitvoeren van de documentanalyse bestaat het risico dat de onderzoeker los komt te staan
van de context, en te veel blijft kijken naar de onderzoeksobjecten zelf. Door in de vragenlijst
ook aandachtspunten ten aanzien van de context te formuleren, wordt dit risico afgedekt. De
onderzoeker wordt via de vragenlijst expliciet geattendeerd op de context waarin het onderzoeksrapport is geschreven.
Een ander risico van documentanalyse is het zogenoemde ‘halo’-effect: het verschijnsel dat een
positief beeld van de onderzoeker over een organisatie of een rapportage uitstraalt op de algehele
beoordeling van het betreffende rapport. Daardoor daalt de validiteit van het onderzoek (Swanborn, 1973). Validiteit, of geldigheid, wil zeggen dat er gemeten wordt wat de onderzoeker denkt
te meten (Baarda & De Goede, 1994; Verschuren & Doorewaard, 2007). Door een steekproef te
nemen en door te werken aan de hand van een gestructureerde vragenlijst, wordt het ‘halo’effect voorkomen in dit onderzoek. De onderzoeker heeft niet vooraf kunnen kiezen bij welke
organisaties rapporten zijn opgevraagd, en heeft geen voorkeur kunnen uitspreken voor soorten
rapporten of specifieke projecten.
In het onderzoek zijn ook aanvullende maatregelen genomen om de validiteit van de onderzoeksaanpak te borgen via een controle op face-validiteit en inhoudsvaliditeit. Face-validiteit is de
‘validiteit die het instrument “zoals het eruitziet” voor de onderzoeker heeft, nadat hij het grondig
heeft geïnspecteerd op de redactie van de vraagstelling’ (Swanborn, 1973; Weber, 1990; Patton,
2002; Russ-Eft & Preskill, 2009). Met andere woorden, hebben de subvragen betrekking op de
hoofdvraag, sluiten de vragen elkaar uit en zijn eventuele scoringsschalen passend. Inhoudsvaliditeit gaat een stap verder. Hierbij is het belangrijk dat de vragen inhoudelijk passen bij het te
onderzoeken onderwerp.
De extra controle op face-validiteit en inhoudsvaliditeit heeft als volgt plaatsgevonden. De lijst
met aandachtspunten die als basis dient voor de analyse van de evaluatierapporten is getoetst in
een workshop met externe deskundigen. De deskundigen zijn personen met minstens 10 jaar ervaring bij zowel publieke als private organisaties. Hun kennisgebieden zijn auditing, beleidsadvies,
projectmanagement, architectuur en PFC (Planning, Finance en Control). In de workshop zijn de
vragen één voor één besproken. Toetsing van de vragen heeft plaatsgevonden op duidelijkheid (is
de vraag duidelijk en voldoende eenduidig) en op volledigheid (komen alle denkbare onderdelen
in de indexatie en operationalisatie aan de orde).
Belangrijke toevoegingen vanuit de groep deskundigen zijn elementen op het gebied van projectcommunicatie, besturing en aandacht voor kosten en baten van een project:
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– Het aandachtsgebied ‘interne focus’ is aangevuld met de operationalisatie van projectcommunicatie. Het onderscheid in communicatie tussen de leden van het project zelf en de communicatie vanuit het project met zijn omgeving is duidelijker beschreven.
– Binnen het aandachtsgebied ‘externe focus’ zijn in de operationalisatie van governance (van
een project) de projectrapportages en voortgangsrapportages expliciet benoemd.
– Binnen het aandachtsgebied ‘externe focus’ en ‘governance’ zijn in de operationalisatie en
indexatie de kosten en baten als aparte indexatie benoemd, te herkennen aan termen als ABC,
TCO en waarde- of valueketen(s).

6.5. Betrouwbaarheid
6.5.1.	Homogeniteit instrument
Betrouwbaarheid houdt in dat metingen zo min mogelijk van het toeval afhankelijk zijn (Baarda &
De Goede, 1994). De situatie, de interviewer of codeur, of de geïnterviewde kunnen invloed hebben op de betrouwbaarheid. Het is gebruikelijk om de betrouwbaarheid te onderzoeken door naar
de homogeniteit van het instrument te kijken en om via her-test de stabiliteit van de metingen te
beoordelen.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te beoordelen is gebruikgemaakt van een pilot. In
deze pilot zijn evaluatierapporten beoordeeld door de onderzoeker aan de hand van het waarnemingskader. Hierbij is gebruikgemaakt van een ‘convenience-’selectie van zes rapporten (naar:
Maxim, 1999). Vervolgens zijn de resultaten voorgelegd aan acht informanten. Deze informanten
zijn senioradviseurs van publieke en private organisaties op het gebied van auditing, beleidsadvies,
projectmanagement, architectuur en PFC (Planning, Finance en Control). Door het uitvoeren van
deze pilot en het bespreken van de resultaten daarvan met de informanten, kon worden vastgesteld of het waarnemingskader voldeed, en welke aanpassingen en aanscherpingen nog nodig
waren. Hiermee is de betrouwbaarheid van het instrument getoetst en verbeterd. Deze toetsing
heeft tot een aanpassing van het waarnemingskader geleid. Aan de hand van de input van deze
informanten is de afrondende fase van het evaluatieproces verrijkt met extra operationalisaties
over disseminatie en decharge van de evaluatie.

6.5.2. Intercodeur
Het onderzoek naar betrouwbaarheid van het waarnemingskader door middel van her-test is uitgevoerd via een toets op de intercodeursbetrouwbaarheid (Swanborg, 1973; Weber, 1990; Neuendorf, 2002). Een andere persoon dan de onderzoeker zelf heeft twee cases doorlopen. De twee
cases zijn op basis van een steekproef uit de beschikbare 88 rapporten gekozen. Om een indicatie
te krijgen van de intercodeursbetrouwbaarheid heeft deze tweede codeur zonder begeleiding het
waarnemingskader gebruikt voor het analyseren van twee rapporten. Dit is het waarnemingskader
met 21 aandachtspunten en de bijbehorende indexatie en operationalisatie. Deze tweede codeur
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heeft ter voorbereiding alleen de twee theoretische hoofdstukken gelezen die de basis vormen
voor het waarnemingskader. Via het identieke analysesjabloon, dat ook door de onderzoeker is
gebruikt, heeft deze codeur vervolgens de twee evaluatierapporten doorgenomen.
Bij de oorspronkelijke analyse van de evaluatierapporten heeft de onderzoeker per bevinding een
aparte regel opgenomen in het analysesjabloon. Per bevinding is ook het paginanummer opgenomen, en vaak een relevante quote uit de tekst van het analyserapport. Daarmee is de analyse per
rapport controleerbaar en herleidbaar. De tweede codeur heeft als instructie meegekregen om de
bevindingen ook op dezelfde manier te registreren, dus met vermelding van paginanummer en de
relevante quotes uit de tekst.
Vervolgens is de vastlegging van de onderzoeker vergeleken met die van de tweede codeur. Per
aspect zijn de antwoorden doorgenomen. Per bevinding is de overeenkomst tussen de twee
analyses gescoord op een vierpuntschaal, teruggerekend naar 100 punten, equivalent met 100%:
– Bij een identieke bevinding: 100 punten.
– Bij een bijna identieke bevinding: 75 punten.
– Bij een gedeeltelijke identieke bevinding: 50 punten.
– Bij een bevinding die in de richting komt: 25 punten.
– Bij geen overeenkomst: 0 punten. Dit kan voorkomen als:
–	de tweede codeur een bevinding zelf niet heeft opgenomen die door de onderzoeker wel
is gevonden, en als:
–	de tweede codeur een bevinding doet die de onderzoeker zelf niet heeft opgenomen.
Neuendorf (2002) beschrijft een aantal coëfficiënten om de intercodeursbetrouwbaarheid weer
te geven. Dat kan door het percentage van overeenkomst (percent agreement, PAₒ) te berekenen:
het aantal overeenkomstige gelijke antwoorden. PAₒ = A/n, waarbij A het aantal overeenkomsten
is tussen de codeurs en n het totaalaantal onderdelen dat gecodeerd is door de codeurs.
In de uitgevoerde analyse is PAₒ =.76. Dit betekent dat het percentage overeenkomstige antwoorden gegeven door de onderzoeker en de tweede codeur 76% bedraagt. Dat is een hoge gemiddelde score, zeker omdat in de analyse geen ja/nee-vragen worden gecodeerd, maar gevraagd
wordt om verklarende begrippen en teksten aan te wijzen in de rapporten. Volgens Neuendorf
(2002) is een score tussen de .75 en .80 indicatief voor een hoge betrouwbaarheid.
Zeven van de 21 vragen hebben een PAₒ van 1.0, en zes van de 21 vragen scoren een PAₒ van .66
of hoger. Acht van de 21 vragen hebben een PAₒ die ligt tussen .45 en .55. Bij deze laatste vragen
is nader onderzocht waar deze lagere score aan ligt. Zie bijlage 6 voor de uitgebreide toelichting
op de uitgevoerde intercodeursbetrouwbaarheid.
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De PAₒ geeft een indicatie van de betrouwbaarheid, echter bij een steekproef van twee uit in totaal 88 rapporten kunnen er geen algemene conclusies getrokken worden. De betrouwbaarheidsscores geven wel een indicatie van de betrouwbaarheid en de herhaalbaarheid van de vragen. In
deze documentanalyse gaat het om de interpretatie en verklaringen van teksten, en niet zo zeer
om een ja/nee-score op vragen over deze teksten. In dat laatste geval zou er ook een aanvullende
statistische analyse plaats kunnen vinden voor intercodeursbetrouwbaarheid (Neuendorf, 2002;
Krippendorf, 2013).
De conclusie naar aanleiding van de resultaten van de intercodeur en de aangegeven norm voor
de betrouwbaarheid is, dat een aanpassing van het waarnemingskader niet nodig is.

6.6. Uitleiding
In dit hoofdstuk is beschreven wat een documentanalyse inhoudt. De betekenis van de inhoud
van documenten en de latente content kan hier goed mee onderzocht worden (Berg, 2001;
Krippendorff, 2013). Ook is beschreven op welke wijze de betrouwbaarheid en validiteit is onderzocht. De validiteit van het waarnemingskader is onderzocht door experts uit het vakgebied
te bevragen. De validiteit van het waarnemingskader is door hen getoetst. De betrouwbaarheid
van het waarnemingskader is ook onderzocht door experts te raadplegen bij de resultaten van
de eerste analyse van zes rapporten. Tevens is de betrouwbaarheid onderzocht door een tweede
codeur te vragen om twee evaluatierapporten onafhankelijk te beoordelen. De indicatie is dat
de betrouwbaarheid voldoende is, omdat deze beoordeling een score oplevert van het aantal
overeenkomstige antwoorden van 76%. Via een documentanalyse en een voldoende betrouwbaar
en valide waarnemingskader is de basis aanwezig voor de analyse van 88 evaluatierapporten van
overheidsprojecten met een ICT-component. De bevindingen die dat heeft opgeleverd, worden in
hoofdstuk 8 besproken.
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Selectie van evaluatierapporten
‘We hebben twee oren en één mond opdat we minder praten en meer luisteren.’


Zeno van Elea, 300 jaar v.Chr., (Palmer, 2012)

7.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het selectieproces van de onderzoeksobjecten, de evaluatierapporten. Om voldoende variatie te krijgen is in het onderzoek een selectie gemaakt van projecten
met een ICT-component op departementaal niveau, bij kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties, en bij de grote gemeenten. Eerst wordt de selectie van de rapporten toegelicht. Om te komen
tot een selectie van evaluatierapporten van projecten met een ICT-component bij de overheid, is
een methodologisch verantwoord selectieproces noodzakelijk. Met dit selectieproces komt een
representatief aantal evaluatierapporten beschikbaar voor het onderzoek. Vervolgens wordt de
non-response besproken en geanalyseerd.

7.2. Basis voor de selectie van evaluatierapporten
In de praktijk worden evaluaties door meerdere partijen uitgevoerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar evaluatierapporten die het resultaat zijn van evaluaties die zijn uitgevoerd door:
– Commerciële marktpartijen zoals advies- en accountancybureaus.
– (Non-profit) Kennisinstellingen waaronder de Algemene Rekenkamer, universiteiten en hogescholen.
– Overheidsorganisaties zelf, waaronder de eigen (interne) evaluaties van het project of de
evaluaties van de eigen auditdiensten.
De eindrapporten van uitgevoerde evaluaties van projecten met een ICT-component zijn bij verschillende overheidsorganisaties opgevraagd, namelijk:
137

Hoofdstuk 7.

– Grote gemeenten in Nederland.
– Uitvoeringsorganisaties en instellingen van de overheid.
– Departementen.
De geselecteerde rapporten voldoen aan de volgende criteria:
– De projecten die geëvalueerd worden, hebben plaatsgevonden bij de betreffende overheidsorganisatie in de periode 2002 tot en met 2010.
– Het betreffen rapportages van evaluaties van projecten met een impact op geïnformatiseerde
processen; de inzet van (nieuwe) ICT is aantoonbaar.
– De rapporten zijn openbaar (of opvraagbaar bij de betreffende overheidsorganisatie). Veel
rapportages zijn - soms in verkorte vorm of op onderdelen - ook via internet beschikbaar. Ten
behoeve van het onderzoek zijn de originele rapporten opgevraagd die door de evaluator zijn
opgesteld.
In tabel 7.1 is dit schematisch weergegeven.
Tabel 7.1: Visualisatie van de te onderzoeken rapporten
Commerciële
evaluator

Kennisinstelling als
evaluator

Eigen (audit-) dienst
als evaluator

Departementaal
Uitvoeringsorganisaties
Gemeenten

Met de verdeling zoals in tabel 7.1 is weergegeven, ontstaat variatie in het aantal soorten te
onderzoeken rapporten. Als in iedere cel van deze tabel voorbeelden van evaluaties beschikbaar
zijn, kunnen conclusies getrokken worden over de kwaliteit van evalueren binnen de overheid. De
opbouw van het schema geeft ruimte voor spreiding van bijvoorbeeld soorten evaluatierapporten,
de onderwerpen die in de evaluaties geadresseerd worden en de omvang van de projecten die
geëvalueerd worden.
Andere voor de hand liggende indelingen zijn een indeling in tijdsperiodes van bijvoorbeeld twee
of drie jaar, of een indeling in de financiële omvang van het geëvalueerde project. Er is niet gekozen voor een indeling in tijdsperiodes, omdat het doel van dit onderzoek niet is om veranderende
trends in evalueren te onderzoeken, of om historische verschillen in de aanpak van evalueren.
Ook is geen onderverdeling gemaakt in financiële omvang van het onderzoeksobject, omdat dit
onderzoek niet tot doel heeft de verschillen tussen financiële omvang in relatie tot de uitvoering
van projecten te onderzoeken.
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7.3. Indicatie van de populatie
Het is onbekend hoeveel evaluatierapporten er in Nederland zijn van projecten met een ICT-component. Er bestaat geen centraal register en er zijn geen organisaties die alle evaluatierapporten
van de Nederlandse overheid verzamelen of registreren. Om toch een indicatie te krijgen van de
populatie van het aantal evaluatierapporten van projecten met een ICT-component in de periode
2002 - 2010 in Nederland, zijn bij aanvang van het onderzoek de volgende aannames gedaan:
– Uitgaande van 12 departementen, waarvan aangenomen wordt dat ze ten minste eenmaal
per jaar een uitgebreide audit of evaluatie doen van een project met een ICT-component. Dat
zijn minimaal 12 rapporten per jaar, ofwel minimaal 96 rapporten over een periode van negen
jaar.
– Van de zeven grote uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, UWV, politie, Rijkswaterstaat, kadaster, DUO en RDW), wordt aangenomen dat ze minimaal tweemaal per jaar een uitgebreide
audit of evaluatie doen van een project met een ICT-component. Dat zijn 14 rapporten per
jaar, ofwel minimaal 112 rapporten over een periode van negen jaar.
– Uitgaande van de aanname dat de 25 grootste gemeenten van Nederland ten minste eenmaal
per jaar een uitgebreide audit of evaluatie doen van een project met een ICT-component, zijn
er 25 rapporten per jaar beschikbaar. Dat zijn minimaal 200 rapporten over een periode van
negen jaar. Als een lagere schatting wordt aanhouden, bijvoorbeeld dat slechts de helft van de
gemeenten aan evaluaties doet omdat de projecten een wat beperktere omvang hebben, is
sprake van een aantal van 100 rapporten.
Totaal zal met deze schatting de totale populatie evaluatierapporten uitkomen op minimaal 308
rapporten in de periode 2002- 2010, verdeeld over de drie voorgenoemde deelpopulaties (strata)
(Baarda & De Goede, 1994). Bij de uitvoering van een goede gestratificeerde steekproef op basis
van tabel 7.1, moet idealiter een aantal van tussen de 15 en de 30 cases per ‘cel’ worden onderzocht om voldoende bevindingen te hebben om vervolgens conclusies te kunnen trekken (Maxim,
1999). Voor negen cellen gaat het dus om minimaal 135 en maximaal 270 rapporten. De indicatie
van de omvang van de populatie duidt erop dat er voldoende rapporten voorhanden zouden
moeten zijn voor het uitvoeren van dit onderzoek. Ter vergelijking: in geval van een standaard
steekproef met een foutmarge tussen de 2% en 3% en een betrouwbaarheidsniveau van 95% zou
de steekproefgrootte ergens tussen de 275 en 240 moeten liggen voor een populatie van 308.
Om te garanderen dat er voldoende variatie is in het onderzoeksmateriaal, is gekozen voor een
steekproef op de hierboven genoemde organisaties. Bij deze organisaties kunnen evaluatierapporten opgevraagd worden die deel uit maken van de populatie aan evaluatierapporten. Hoewel
de populatie niet goed is vast te stellen, is het wel mogelijk om een steekproefkader op te stellen
op basis waarvan vervolgens een selectie kan plaatsvinden.
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7.4.	Opstellen steekproefkader
7.4.1.	Grote ICT-projecten van het Rijk
Een belangrijk onderdeel van het kader voor de grote ICT-projecten van het Rijk kan nauwkeurig
worden vastgesteld. In de rapportage aan de Tweede Kamer (TK 0000355991, 2010) op 9 juni 2010
staan zowel de departementale projecten als de projecten van ZBO’s4 opgesomd. In de rapportage
worden 44 grote projecten beschreven. Een overzicht van alle audits en evaluaties uitgevoerd op
deze projecten is bekend, het omvat 117 rapporten. Deze rapporten laten zich als volgt indelen:
– 48 door de eigen auditdienst;
– 20 door kennisinstellingen;
– 49 door commerciële marktpartijen.

7.4.2. Andere ICT-projecten op rijksniveau
Aanvullend aan de bovenstaande 117 rapporten, is een toevoeging gedaan waarvan het kader
alleen bij benadering vast te stellen is, omdat nu alleen gekeken kan worden naar bekende projecten. Het is onbekend of daarvan ook daadwerkelijk evaluatierapporten beschikbaar zijn.
Het gaat om de volgende 220 projecten:
1. Projecten die onder regie van ICTU hebben plaatsgevonden. Hiervan zijn er per 15 januari
2010 49 samengevoegd of beëindigd, terwijl er 26 lopende projecten zijn.
2. Projecten die door het NUP worden gepresenteerd op haar website (als baseline 15 januari
2010). Deze lijst is ontdubbeld met de lijst die door ICTU is gegeven. Het NUP-overzicht levert
58 projecten op. In dit overzicht staan ook het programma ‘Maatschappelijke Sectoren & ICT’
(M&ICT) en het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv). Onder deze programma’s
resulteren weer projecten, dus die zijn uit de telling gehaald en apart beschouwd, zie hierna.
Uiteindelijk wordt een lijst van 56 projecten aan het steekproefkader toegevoegd.
3. Het programma ‘Maatschappelijke Sectoren & ICT’ (M&ICT) heeft een groot aantal ICT-projecten op interdepartementaal niveau uitgevoerd, waarvan enkele projecten in januari 2010
nog in de afrondende fase zitten (TNO, 2010). In het vierjarig actieprogramma (2005 – 2009)
werken zes departementen samen met de markt: de ministeries van EZ, BZK, Justitie, OCW,
VWS en V&W. Doel is om belemmeringen weg te nemen en doorbraken te realiseren in het
breder toepassen van reeds bestaande ICT-oplossingen. In totaal gaat het om 60 projecten.
4. Het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv) is in 2009 gestart onder leiding van het
ICTU samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ministerie en
bedrijven proberen in dit programma de regeldruk te verminderen door ‘regeldichte’ ketens
met elkaar om de tafel te zetten en om te bepalen hoe zij de informatie-uitwisseling sneller
4. Onder zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) wordt verstaan: ‘bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid,
dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister en niet is een adviescollege, als bedoeld in de Kaderwet
adviescolleges, waarvan de adviestaak de hoofdtaak is.’ (Aanwijzingen voor de regelgeving, Aanwijzing 124a, Staatscourant 1996, 177.)
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en goedkoper kunnen inrichten. Daarbij is een innovatieve ICT-oplossing onderdeel van de
aanpak. Het programma onderkent 9 casussen (stand per 31 december 2010).
5. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken (SEO, 2010) is onderzoek gedaan naar het effect
en het rendement van ICT-projecten in de zorg en het onderwijs. Deze projecten zijn door de
overheid gefinancierd. Dit onderzoek rapporteert over 16 projecten.
6. Alle onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan naar lessen uit ICT-projecten
bij de overheid in 2007 en 2009 (ARK, 2007; ARK 2008). Dit zijn 5 rapporten waarbij het
Toeslagen-project reeds is opgenomen in het overzicht van de grote ICT-projecten van het
Rijk. In het kader worden 4 rapporten opgenomen.

7.4.3. Andere ICT-projecten van uitvoeringsorganisaties
In dit onderzoek worden ook projecten van uitvoeringsorganisaties onderzocht. Het aantal
uitvoeringsorganisaties is groter dan de organisaties die als ZBO in de rapportage van de grote
ICT-projecten van het Rijk zijn opgenomen. Het is niet mogelijk gebleken om de populatie van
evaluatierapporten van alle uitvoeringsorganisaties goed in beeld te krijgen. Wel kan het aantal
uitvoeringsorganisaties van Nederland in kaart worden gebracht:
1. Het ZBO-register is geraadpleegd met als baseline 15 januari 2010, met als resultaat 119 ZBO’s.
2. Per ministerie is in dezelfde periode in beeld gebracht welke diensten en instellingen per
ministerie bestaan. Dit is een aantal van 74.
Dit brengt het totaal op (119 + 74 =) 193 uitvoeringsorganisaties.
De wijze van samenstellen van het steekproefkader wijkt af van de wijze waarop een indicatie is
gegeven van de omvang van de populatie. In het hiervoor gebruikte bronmateriaal lopen projecten op departementaal niveau en ZBO’s en die van uitvoeringsorganisaties door elkaar. In de
steekproef en het opbouwen van de strata is daar rekening mee gehouden.

7.4.4. ICT-projecten gemeenten
Tot slot is gekeken naar de 50 grote gemeenten in Nederland, gebaseerd op de Atlas van Gemeenten uit 2006 (Marlet & Woerkens, 2006), waarin op diverse wijzen de gemeenten zijn gerangschikt.
Gekozen is voor de 50 grootste gemeenten op basis van inwonertal, gerangschikt op alfabetische
volgorde. Het is niet mogelijk de populatie van evaluatierapporten van alle gemeenten goed in
beeld te krijgen, daarom is gekozen voor deze selectie van gemeenten.

7.5.	Uitvoeren van de steekproef
7.5.1.	Toelichting op de steekproef
Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de gestratificeerde aselecte steekproef (Swanborn,
1974; Baarda & De Goede, 1994; Maxim, 1999). De strata of subpopulaties van de steekproef zijn
vastgelegd in tabel 7.1. Het maken van een proportionele verdeling van de strata heeft niet plaats141
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gevonden, zodat de steekproef op de populatie blijft lijken. Met andere woorden, op basis van het
totaal van de 117 grote ICT-projecten van het Rijk is een aselecte steekproef genomen. Het aantal
rapporten in deze steekproef bestaat dan uit evaluatierapporten van commerciële organisaties,
van kennisinstellingen en van de eigen organisatie of eigen auditdienst. Deze rapporten vormen
het stratum dat in tabel 7.1 is gevisualiseerd in de bovenste rij.
Overwogen is om een quotasteekproef uit te voeren. Hierbij wordt de populatie eerst verdeeld
in een aantal deelpopulaties. Per deelpopulatie (per ‘cel’ in tabel 7.1) wordt dan vervolgens een
aselecte steekproef genomen ten behoeve van de representativiteit van het onderzoek. Daartoe worden vooraf quota gegeven over hoe groot de steekproef per deelpopulatie moet zijn
(Baarda & De Goede, 1994; Maxim, 1999; Fowler, 2009). Er heeft echter geen quotasteekproef
plaatsgevonden, omdat het kader van de populatie niet vastgesteld kon worden, en het aantal
rapporten dat is ontvangen te klein was voor een steekproef. In het onderzoek is ervoor gekozen
om alle ontvangen rapporten in te delen in het juiste stratum en te stoppen met het opvragen
van rapporten bij voldoende rapporten op alle deelpopulaties. Daarmee is tevens voorkomen dat
het gevaar van zelfselectie door de onderzoeker kon optreden. Een risico is wel dat de verdeling van de rapporten over de strata dan gevaar zou kunnen lopen, omdat bepaalde strata en
deelpopulaties onvoldoende gevuld worden. In het onderzoek is erop gelet dat er van alle soorten
rapporten voorbeelden beschikbaar kwamen, en dat er per stratum ook voldoende rapporten
waren in verhouding tot de uitvraag.

7.5.2. Uitvoering van de steekproef
De selectie van de te onderzoeken evaluatierapporten heeft als volgt plaatsgevonden:
– Eerste stratum
Het eerste stratum is op basis van twee steekproeven gevuld met 160 op te vragen rapporten.
Ten eerste zijn de 117 rapporten in de rapportage aan de Tweede Kamer genummerd op
volgorde van vermelding in het basisdocument. Daaruit is een aselecte steekproef getrokken
van 80 rapporten met behulp van een randomizer. Deze rapporten zijn vervolgens opgevraagd
bij het betreffende departement. Ten tweede is van de overige 220 projecten op rijksniveau
een lijst gemaakt. Daarvan is een aselecte steekproef getrokken van 80 projecten. Daarvan is
vervolgens een evaluatierapport opgevraagd bij het betreffende departement. Sommige van
deze rapporten zijn via internet verkregen.
– Tweede stratum
De 193 ZBO’s en de diensten en instellingen zijn genummerd. Met behulp van een randomizer
zijn vervolgens aselect 80 organisaties geselecteerd. Deze zijn vervolgens benaderd om hun
rapporten op te leveren.
– Derde stratum
Voor de gemeenten is deze aanpak herhaald. Met behulp van de randomizer zijn aselect 25
gemeenten gekozen van de 50 grote gemeenten. Deze gemeenten zijn vervolgens benaderd
om hun rapporten op te leveren.
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In alle gevallen is gebruikgemaakt van de online Research Randomizer van het Amerikaanse Social
Psychology Network (Plous, 2011).

7.5.3.	Benaderen van de organisaties
Alle organisaties zijn schriftelijk benaderd met een brief, een toelichting op het onderzoek en
een retourenveloppe met een antwoordnummer. Deze uitvraag vond plaats in de periode 26
juni 2011 tot en met 1 augustus 2011. Aan organisaties die na enkele weken nog niet hadden
gereageerd, werd op 11 oktober 2011 een herinneringsbrief verstuurd, inclusief een toelichting
op het onderzoek en een retourenveloppe met een antwoordnummer. In totaal zijn 88 rapporten
beschikbaar gekomen voor het onderzoek. Een deel daarvan is toegestuurd door de aangeschreven organisaties, een ander deel is verkregen via internet, waar enkele organisaties hun resultaten
presenteren in het publieke domein.

7.5.4.	Resultaat na uitvraag
In het overzicht van de in totaal 88 ontvangen rapporten is een extra onderverdeling gemaakt
van het eerste stratum, waar het gaat om projecten op departementaal niveau en om de andere
projecten op rijksniveau, namelijk projecten van de e-Overheid. Bij het opvragen van de rapporten
bleek dat er vanuit de departementen zelf minder rapportages beschikbaar waren dan vanuit
de projecten van de e-Overheid. In deze groep projecten zijn samenwerkingsverbanden aangegaan tussen departementen en soms ook tussen bedrijven en kennisinstellingen. Dit was vooraf
niet ingeschat: de aanname was dat e-overheidsprojecten onderdeel zouden zijn van de grote
overheidsprojecten en dus ook op departementaal niveau gemonitord zouden worden. Om het
onderscheid expliciet te maken, is dit in tabel 7.2 apart opgenomen.
Tabel 7.2: Overzicht van het aantal ontvangen rapporten
Commerciële
evaluator

Kennisinstelling als
Eigen (audit-)
evaluator
dienst als evaluator

Totaal

Departementaal

12

3

9

24

e-Overheid

5

3

26

34

Uitvoeringsorganisaties

2

2

8

12

Gemeenten

3

4

11

18

Totaal

22

12

54

88

7.6.	Non-respons
7.6.1.	Non-respons grote ICT-projecten
Na de selectie van de 117 rapporten van grote ICT-projecten zijn 80 rapporten opgevraagd. Deze
rapporten betreffen 18 projecten van zeven departementen. Het gaat hier om rapporten die met
naam en toenaam staan genoemd in de openbare rapportage aan de Tweede Kamer. Van drie van
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deze departementen is een antwoord gekomen in de vorm van een uitnodiging tot een gesprek en
het kunnen inzien van de opgevraagde rapportages. Van één departement is van één project het
juiste materiaal op internet gevonden. De andere drie departementen hebben ook na de herinnering geen antwoord gegeven op de vraag om toezending van materiaal, ondanks het feit dat
de uitvraag op naam is verstuurd aan het hoofd van de concernstaf, het bureau van de secretarisgeneraal, de departementsleiding of de directie bestuursondersteuning. Ook het aanbod om de
rapporten op locatie te lezen, om daarmee de vertrouwelijkheid te waarborgen, de toezegging tot
anonimiteit én het feit dat geen enkele bevinding terug te herleiden is tot een specifiek project of
bedrijfsonderdeel, heeft niet geleid tot extra respons. Uiteindelijk zijn er 24 van de 80 rapporten
ontvangen, een laag responspercentage van 30%. De 24 rapporten betreffen zeven projecten.

7.6.2.	Non-respons e-Overheidsprojecten
Naast de 117 rapporten van grote ICT-projecten waarover aan de Tweede Kamer is gerapporteerd,
zijn ook de rapporten in het kader van de e-Overheid in de steekproef opgenomen. Van de 220
geïdentificeerde projecten is een steekproef van 80 projecten genomen. Door contact te leggen
met de verschillende organisaties zijn uiteindelijk 34 rapporten achterhaald, een respons van 43%.
Een groot deel van de rapportages over de projecten van het programma ‘Maatschappelijke Sectoren & ICT’ is in 2012 via internet openbaar gemaakt. Ook de rapportage van het traject ‘ICT &
Zorg’ is via internet verkrijgbaar, evenals de rapporten van enkele projecten waarover het ICTU de
regie voert. Projecten van de e-Overheid, waar een organisatie als het ICTU een rol speelt, worden
in veel gevallen uitgevoerd in opdracht van een andere opdrachtgever. Deze opdrachtgevers krijgen bij afronding van het project ook het gehele opdrachtarchief overgedragen. Informatie over
deze projecten is dan ook niet bij het ICTU aanwezig. Wel bleek het mogelijk enkele rapporten
geanonimiseerd op kantoor van het ICTU in te zien, waardoor in totaal vier rapporten aan de
steekproef toegevoegd konden worden.

7.6.3.	Non-respons uitvoeringsorganisaties
Voor de steekproef van uitvoeringsorganisaties is uitgegaan van organisaties die genoemd staan
in het ZBO-register, aangevuld met de diensten en instellingen per ministerie. Van deze 193 organisaties is een aselecte steekproef van 80 organisaties genomen.
Een nadere analyse van de 80 organisaties levert het volgende beeld op:
– Zes geselecteerde diensten betreffen zogenoemde clusters van instanties of bedrijven. Zo
zijn er clusters van bijvoorbeeld specifieke keurders in Nederland. Deze individuele keurders
worden voor een bepaald onderwerp aangewezen om een wettelijke taak uit te voeren, maar
kennen geen eigen dienst. Deze zes ‘diensten’ leveren dan ook geen evaluatierapporten op, en
zijn derhalve niet aangeschreven.
– Vijf geselecteerde diensten bleken bij het aanschrijven reeds gefuseerd met anderen, en hebben dan ook geen aanvullende gegevens opgestuurd.
144

Selectie van evaluatierapporten

69 organisaties zijn uiteindelijk aangeschreven. Dit zijn de resultaten van de uitvraag:
– 47 (68%) organisaties hebben wel een antwoord gegeven. Van deze aangeschreven organisaties hebben 11 gereageerd en een rapport ingezonden. Dat heeft 12 rapporten opgeleverd.
– 22 organisaties (32%) hebben geen antwoord gegeven op de uitnodiging tot het aanleveren
van rapporten.
Van de 47 organisaties die wel hebben gereageerd op de uitnodiging tot het toezenden van een
evaluatierapport, konden slechts 11 organisaties (16%) één of meerdere evaluatierapporten
aanleveren. De andere 36 organisaties waren hiertoe niet in staat. De redenen die ze daarvoor
opgaven, waren divers:
– 15 organisaties gaven per brief of e-mail aan dat ze weinig ICT ‘in huis’ hebben. In veel gevallen werken ze alleen met kantoorautomatisering. In sommige gevallen worden ze vanuit het
kerndepartement ondersteund bij hun kantoorautomatisering. Rapporten van ICT-evaluaties
vanuit de eigen organisatie hebben ze dus niet.
– 11 organisaties gaven aan geen rapporten voorhanden te hebben. Waarschijnlijk omdat ze
geen grote ICT-projecten uitvoeren, hoewel ze dat niet aangaven. Slechts één organisatie gaf
aan wel veel ICT-projecten intern uit te voeren, maar daar geen rapporten van voorhanden
hadden.
– Zes organisaties gaven aan dat ze niet wilden meewerken aan het onderzoek, omdat de gegevens te vertrouwelijk zijn, of niet bereid er tijd aan te willen besteden.
– Twee organisaties meldden dat ze niet konden meewerken aan het onderzoek, maar gaven
daarvoor verder geen argumentatie.
– Één organisatie gaf aan geen rapporten te kunnen aanleveren, omdat ze werkt in opdracht van
andere opdrachtgevers, en dus geen rapporten in eigendom heeft.
– Één organisatie gaf te kennen dat ze zichzelf niet als ZBO ziet, en om die reden niet wilde
meewerken. Interessant is dat er wel een wettelijke besluit ten grondslag ligt aan het bestaan
van de organisatie, waarin de organisatie als ZBO is aangemerkt.

7.6.4.	Non-respons gemeenten
Uit de 25 aangeschreven gemeenten komt het volgende beeld naar voren:
– 17 gemeenten (68%) reageerden op de vraag om rapporten toe te sturen. Dat wil overigens
niet zeggen dat van al die 17 gemeenten ook een rapportage ontvangen is:
–	Negen gemeenten (36%) stuurden één of meerdere rapporten, waarbij één gemeente
verwees naar haar openbare website.
–	Acht gemeenten (32%) reageerden afwijzend op deelname. De redenen die ze opgaven
waren tweeledig:
–	Vier gemeenten gaven aan geen rapporten voorhanden te hebben en geen ICT-projecten
te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen ICT-projecten zijn in deze gemeenten, en men
heeft zeker ook wel kantoorautomatisering, maar men heeft geen rapporten voorhanden.
–	Vier gemeenten wilden niet meewerken aan het onderzoek. De achterliggende reden
daarvan werd niet helder. Éen gemeente gaf aan geen tijd te hebben.
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– Acht gemeenten (32%) gaven geen reactie. Éen gemeente stuurde wel een ontvangstbevestiging met de belofte te reageren, maar heeft daarna nooit meer een inhoudelijke reactie
gegeven.
Met de 88 beschikbare rapporten is de documentanalyse uitgevoerd. De non-response is groot,
met name bij de departementen die verantwoordelijk zijn voor rijksbrede ICT-projecten, en bij
de diensten en instellingen van het Rijk. Zelfs op basis van de juiste naam en versienummers van
rapporten, is de verwerving van rapporten lastig gebleken.
In enkele gesprekken op locatie tijdens het onderzoek is door contactpersonen aangegeven dat
het binnen grotere organisaties lastig is om rapporten en projectmateriaal te bemachtigen omdat
de projectleider na afronding van het project niet meer te benaderen is. Soms zijn het extern
ingehuurde medewerkers, soms zijn ze met andere projecten of in andere organisatieonderdelen
werkzaam. Als deze persoon er niet meer is, verdwijnt ook de kennis over het project en de eventuele documentatie van of over het project.

7.7.	Non-respons grote ICT-projecten nader onderzocht
De non-respons van de grote ICT-projecten op departementaal niveau is nader onderzocht. Het
aantal ontvangen rapporten na de uitnodiging om deze toe te zenden, is beperkt gebleven. Wat
vooral opvalt, is dat de groep waarover het meeste bekend is, de laagste respons geeft. Van de
80 geselecteerde rapporten uit het totaal van 117 rapporten die met naam en toenaam genoemd
zijn, is slechts 30% achterhaald.
Om een inzicht te krijgen in de rationale achter deze hoge non-respons, zijn met vijf personen
interviews gehouden: een auditor werkzaam in het publieke domein, het hoofd van een audit- en
evaluatieorganisatie, een lid van het managementteam van een overheidsorganisatie, een CIO van
een overheidsorganisatie en een CIO van een publieke organisatie. Uit deze interviews komt het
volgende beeld naar voren:
– Een evaluatie is vaak een momentopname van een project of een specifiek deel daarvan. Zonder de context te kennen, zullen evaluaties niet altijd begrepen worden. De resultaten van een
evaluatie en de conclusies die daaraan verbonden zijn, kunnen dan ook uit context worden
gehaald. Het gevolg kan dan zijn, dat een lezer een verkeerd beeld krijgt van het project. In
organisaties heeft dat bijvoorbeeld tot gevolg dat op basis van onvolledige beelden over het
project er verkeerde vervolgacties worden uitgevoerd, er kunnen verkeerde managementkeuzes gemaakt worden en er worden aan de projectverantwoordelijken diverse aanvullende
vragen gesteld – tot op hoog bestuurlijk en politiek niveau - waarvan de beantwoording extra
tijd en geld kost. Dit wil men allemaal liever voorkomen. Daarom delen organisaties evaluatierapporten niet graag met anderen, ook niet met onderzoekers.
146

Selectie van evaluatierapporten

– Bij het uitvoeren van een evaluatie ontstaat volgens veel bestuurders het risico dat de resultaten gebruikt worden om ‘af te rekenen’. Daarmee daalt de bereidwilligheid van organisaties om
deze rapporten te delen. Dit wordt versterkt door het feit dat ICT-projecten van de overheid
nu extra maatschappelijke en politieke aandacht hebben. Daarnaast werken veel overheidsorganisaties aan interne veranderingen, waardoor op meerdere plekken in de organisaties
processen veranderen. De betrokken bestuurders en projectmanagers willen in een dergelijke
veranderfase niet ‘afgerekend’ worden op projectresultaten. Om de eigen interne omgeving
te beschermen en een veilige leeromgeving te creëren, worden vragen over evaluaties en
interne projecten met de nodige terughoudendheid beantwoord.
– De aanname van de geïnterviewden is dat een deel van de evaluaties expliciet bedoeld is om
te rapporteren naar hogere echelons en op basis van vooraf afgesproken mijlpalen. Evalueren
kan soms een ‘verplicht streepje aan de balk’ zijn, of kan gebruikt worden om strategisch te
rapporteren aan bestuurders en toezichthouders. Zij hebben vaak een vrij sterke financiële blik
die niet correspondeert met de oorspronkelijke doelstellingen van projectevaluaties. Indien
evaluatierapporten speciaal voor bestuurders en toezichthouders bedoeld zijn, zal een project
wellicht minder snel een projectevaluatie willen aanleveren voor wetenschappelijk onderzoek.
Deze analyse van de non-respons bevat geen aanwijzingen dat de gerealiseerde steekproef vertekend is door andere evaluatierapporten die niet zijn toegezonden, en die wellicht kwalitatief beter
of juist minder goed zijn.

7.8.	Reflectie op het proces en het resultaat van de
steekproef

7

Het daadwerkelijk vinden en opvragen van de evaluatierapporten van overheidsprojecten met
een ICT-component, is lastiger gebleken dan verwacht. Een groot aantal organisaties reageert niet
op de vraag om rapporten op te leveren. Vooral op departementaal niveau blijkt het moeilijk
om evaluatierapporten te verkrijgen, ondanks het feit dat juist voor deze rapporten een heldere
inventarisatie voorhanden was, en de rapporten op titel en datum zijn opgevraagd. De verklaring
die daarvoor gegeven wordt, is dat deze rapporten mogelijk buiten hun context gelezen worden,
en daardoor meer vragen oproepen dan wenselijk is, of dat de rapporten gebruikt kunnen worden
voor een onjuiste of oneerlijke afrekening, terwijl ze daar niet voor bedoeld zijn, bijvoorbeeld
vanwege hun specifieke aandachtsgebieden, vorm of vanwege een sterke focus op financiële
aspecten.
Sommige organisaties geven aan dat ze eenvoudigweg niet willen meewerken, vaak zonder reden,
of omdat men er geen tijd voor kan vrijmaken. Andere organisaties blijken helemaal nog niet zo
ver te zijn met het evalueren van ICT-projecten. Soms omdat ze nog geen grote implementaties of
veranderingen van ICT hebben gedaan, of omdat ze alleen van kantoorautomatisering en ‘lichte’
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ICT gebruikmaken. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld weinig evaluatierapporten en geven aan
geen ‘ICT-projecten’ uit te voeren.
Het is belangrijk om het verzoek tot het toesturen van de evaluatierapporten aan de juiste persoon
voor te leggen. Als de juiste persoon niet meer beschikbaar is, of als zijn leidinggevende het niet
toestaat om materiaal op te sturen of te laten inzien, komt er geen materiaal beschikbaar.
Vanwege de persoonlijke contacten van de onderzoeker kon een deel van de rapporten opgespoord
worden. Zonder die contacten binnen de overheid zou een deel van de evaluaties niet beschikbaar
zijn geweest voor het onderzoek. Daarnaast is vanaf 2012 een groot aantal evaluatierapporten van
de e-Overheid op internet gepubliceerd. Voor deze evaluatierapporten gelden de beperking zoals
hiervoor beschreven niet.
De vraag hoeveel evaluatierapporten in het kader van de populatie zitten, is slechts gedeeltelijk
te beantwoorden. Van de grote ICT-projecten zijn 80 van de 117 rapporten opgevraagd die met
naam en toenaam staan genoemd in het steekproefkader. Van de andere ICT-projecten op rijksniveau is alleen het aantal projecten bekend, en niet het aantal evaluaties van die projecten. Een
steekproef op deze projecten is de best mogelijke wijze om evaluatierapporten op te vragen. Er
is echter geen garantie dat deze projecten al evaluaties hebben uitgevoerd en daarvan rapporten
beschikbaar hebben. Voor de uitvoeringsorganisaties en instellingen en voor de gemeenten,
kan alleen maar een steekproef gedaan worden op het aantal organisaties. De garantie dat deze
organisaties ICT-projecten onderkennen én dat deze projecten evaluaties hebben uitgevoerd, kan
niet gegeven worden. Met andere woorden, de uitnodiging tot het leveren van evaluaties betreft
80 unieke evaluatierapporten en 185 organisaties en/of organisatieonderdelen. Samen zijn dit
265 opvragingen, waarvan uiteindelijk 88 evaluatierapporten beschikbaar gekomen zijn voor de
documentanalyse. Dat is een respons van 33%. Gegeven het steekproefkader is dat een behoorlijk
aantal rapporten.
Het aantal van 88 rapporten is minder dan het aantal rapporten waarop geanticipeerd was voor
de gestratificeerde steekproef, namelijk tussen de 135 en 270, uitgaande van een indicatieve populatie van 308 rapporten. Tegelijkertijd staat het aantal van 88 rapporten gelijk aan 29% van deze
indicatieve populatie. De mate van representativiteit is ook vanuit dit oogpunt redelijk te noemen.
De documentanalyse is uitgevoerd als kwalitatieve analyse en als kwantitatieve analyse. Bij de
kwantitatieve analyse is geen statistische bewijsvoering te geven omdat noch de exacte omvang
van de populatie, noch van het steekproefkader exact kon worden bepaald. De opzet van de steekproef is echter zo systematisch, dat de uitspraken over de evaluatierapporten in het onderzoek
bij benadering representatief genoemd kunnen worden. In elk geval geven de resultaten van de
documentanalyse een goede indicatie van de kwaliteit van de evaluaties van projecten met een
ICT-component bij de overheid.
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7.9. Uitleiding
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de selectie van evaluatierapporten heeft plaatsgevonden aan de hand van een indicatie van de populatie en op basis van een samengesteld
steekproefkader. Daarnaast is beschreven wat de non-response is, en hoe die te verklaren is. De
selectie van evaluatierapporten, in combinatie met het toegepaste waarnemingskader uit hoofdstuk 5, levert de basis voor het uit te voeren onderzoek: de analyse van 88 evaluatierapporten
van projecten met een ICT-component bij de overheid. De resultaten die dat heeft opgeleverd,
worden in het volgende hoofdstuk weergegeven en besproken.

7
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8.

Beschrijving van de resultaten
‘What splendid pursuit Natural History would be if there was all observing and no writing!’


Charles Darwin (Darwin, 1868)

8.1. Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de analyse van de verschillende cases. Cases zijn in dit onderzoek de
88 evaluatierapporten van projecten met een ICT-component bij overheidsorganisaties. De
wijze waarop deze rapporten geselecteerd zijn, is in het voorgaande hoofdstuk beschreven. Dit
hoofdstuk beschrijft de 22 aandachtspunten waarmee de rapporten zijn geanalyseerd, en de
bevindingen van de analyse.
De analyse per aandachtsgebied nodigt uit tot een reflectie tussen de verschillende deelresultaten
en een confrontatie met de belangrijkste conclusies uit de literatuurstudie. Deze meta-analyse
komt in hoofdstuk 9 aan de orde.
De beschreven aandachtspunten kennen een logische, gefaseerde opbouw die het proces van het
uitvoeren van een evaluatie volgt (zie ook hoofdstuk 3)
– Aanleiding voor het doen van een evaluatie.
– Besluitvorming tot het uitvoeren van een evaluatie.
– Opdrachtformulering en afbakening van de evaluatie.
– Kiezen van de evaluatiebenadering, het evaluatietype en de evaluatietechnieken.
– Inhoudelijke aandachtspunten ten aanzien van de uitvoering van de evaluatie: het beschrijven
van de interne en externe context, de wijze waarop inhoudelijke thema’s, kerntaak, organisatiedoelstelling, governance, risicomanagement en portfolio als aandachtspunt voor de evaluatie.
– Afronding van de evaluatie: waardering van het eindresultaat van de evaluatie en de evaluatiebevindingen, overdracht van het rapport aan de opdrachtgever van de evaluatie, en de
kenmerken van het rapport.
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– Meta-vragen: kenmerken van het evaluatieproces als geheel en aandacht voor de (rol van de)
evaluator. Deze kenmerken spelen een rol in iedere fase van het evaluatieproces.
In figuur 8.1 is deze opbouw in een processchema weergegeven.

Figuur 8.1: De fases van het evaluatieproces

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de resultaten van de gestructureerde analyse het antwoord
gegeven op deelvraag 3: In welke mate voldoen de evaluaties van ICT-projecten bij de overheid aan
de gestelde criteria? In dit hoofdstuk worden nog geen reflecties gegeven en conclusies getrokken.
De analyse is het resultaat van twee confrontaties. De eerste confrontatie betreft de kennis over
evalueren en over evalueren vanuit aanpalende inhoudelijke disciplines ten opzichte van de
geselecteerde evaluaties.
‘De tweede confrontatie betreft de kennis over frameworks, best practices, standaarden en
methoden die gebruikt (kunnen) worden voor het doen van een evaluatie ten opzichte van de
geselecteerde evaluaties. Deze tweede confrontatie wordt nader toegelicht in paragraaf 8.6.2.
In de volgende paragrafen worden de resultaten per fase in het evaluatieproces gepresenteerd.

8.2. Aanleiding voor de evaluatie

Figuur 8.2: Fase 1 van het evaluatieproces: de aanleiding
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8.2.1. Inleiding tot resultaten
In deze eerste fase is gekeken of expliciet is aangegeven of er sprake is van een evaluatie naar
aanleiding van een:
– politieke vraagstelling;
– eerder vastgestelde auditdoelstelling;
– behoefte vanuit het project zelf.

8.2.2.	Resultaat politieke vraagstelling als aanleiding
Uit de analyse van de evaluatierapporten blijkt dat in vijf van de 88 rapporten sprake is van een
politieke vraagstelling. Bij een van de rapporten wordt gerefereerd aan een motie in de Tweede
Kamer met vragen over een dienst en de eventuele uitbreiding van deze dienst. Bij een tweede
rapport is sprake van maatschappelijke vragen over te veel mislukte projecten binnen de overheid, die de aanleiding vormen om de evaluatie van dit specifieke project te doen. Bij een derde
rapport gaat het vooral om signalen over ongemak in het gebruik van een onlinevoorziening van
de betreffende organisatie die aanleiding is voor een evaluatie. In het vierde geval komt de evaluatie voort uit een verplichting binnen de gemeentewet, en in het vijfde rapport ten slotte, wil de
gemeenteraad dat het betreffende project als risicovol wordt aangemerkt, en daardoor ook via
een rapportage geïnformeerd wil worden over het verloop ervan.
Bij 83 van de 88 rapporten gaat het niet om een politieke vraagstelling.
– Bij twee van deze 83 rapporten is een vraag vanuit het Ministerie van Economische Zaken
de aanleiding van de evaluatie. Het ministerie wil meer inzicht hebben in het maatschappelijk rendement van ICT, met name op het gebied van zorg en onderwijs. Daartoe heeft het
ministerie een aantal trajecten laten onderzoeken om de investeringen die ze doet te onderbouwen. Het ministerie wil vooral weten of de investeringen effectief zijn, of ze de kwaliteit
verhogen en of de investeringen de kosten verlagen voor de maatschappij (SEO, 2010). In dit
geval gaat het dus niet om een politieke vraagstelling, maar om een concrete vraag vanuit een
ministerie.
Tabel 8.1: Aantal evaluatierapporten waarin de politieke vraagstelling is beschreven die aanleiding is
voor het uitvoeren van de evaluatie
Aanleiding voor evaluaties –
politieke vraagstelling

Aantal

Politieke vraagstelling
beschreven.

5

Politieke vraagstelling niet
beschreven.

83

Totaal

88

Aanvullende toelichting

– 5
 3 rapporten beschrijven wel een politiekbestuurlijke aanleiding en verwoorden vanuit eigen
initiatief de eigen context van het project.
– Twee rapporten kennen een vraagstelling vanuit een
ministerie.
– 18 rapporten waarin geen enkele politieke of
politiek-bestuurlijke aanleiding is beschreven.
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– Voor 53 van deze 83 rapporten geldt dat ze geen politieke vraagstelling hebben, maar in hun
aanleiding vaak wel een politiek-bestuurlijke context meegeven die aangeeft waarom de rapportage is opgesteld. Daarmee geven ze inzicht in hun beweegredenen om zelfstandig een
evaluatie uit te voeren. De argumentatie is dat ze soms zelfstandig opdrachtgevers een beeld
willen geven van het project of van projectsucces. In andere gevallen vindt men het bij de taak
van het project horen om inzicht te geven in het projectverloop.
In 18 van deze 83 rapporten wordt er dus geen relatie gelegd met een politieke vraagstelling, en is
er ook geen politieke of politiek-bestuurlijke context vanuit het project zelf aangegeven.

8.2.3.	Resultaat eerdere auditdoelstelling
In 19 van de 88 gevallen is de evaluatie uitgevoerd omdat een auditplan binnen de organisatie is
opgesteld, of omdat voorafgaand aan het project afspraken zijn gemaakt voor het uitvoeren van
een evaluatie. Deze afspraken zijn vastgelegd binnen de overheidsorganisatie en worden specifiek
in de rapportages benoemd als reden voor het uitvoeren van de evaluatie. In vier van deze 19
rapporten wordt in de evaluatierapportage ook benoemd dat de opdrachtgever van het project
de evaluatie mede wil opstarten, ook al is er een auditplan of een afspraak in de besluitvorming.
Dat houdt in dat de ‘top’ van de organisatie nadrukkelijk de evaluatie wil laten uitvoeren, en dat
ook laat vastleggen in de inleidende tekst van de evaluatierapportage.
In het verlengde van de auditplannen, is in evaluatierapporten beschreven dat de evaluatie een
vervolg is op eerdere evaluaties. Dat geldt voor zes van de 88 gevallen. Bij drie van deze rapporten
is tevens aangegeven dat dit door de opdrachtgever is geïnitieerd. In de andere gevallen blijft het
onduidelijk wie de opdracht heeft gegeven voor het vervolg.
Tabel 8.2: Aantal rapporten dat als aanleiding voor de evaluatie een eerder plan of een voorafgaand
rapport heeft
Aanleiding voor evaluaties – vastgelegd in
auditplan, afspraak of eerder rapport

Aantal

Aanvullende gegevens t.a.v. de
opdrachtgever

Vastgelegd in een auditplan,
projectafspraak of in de wetgeving/
besluitvorming.

19

In vier van deze 19 rapporten wordt tevens
benoemd dat de opdrachtgever de evaluatie
wil laten uitvoeren.

Vervolg op een eerder rapport.

6

In drie van deze zes rapporten wordt tevens
benoemd dat de opdrachtgever de evaluatie
wil laten uitvoeren.

Totaal

25

8.2.4.	Resultaat projecteigen overwegingen
Voor 12 van de 88 evaluatierapporten is zichtbaar dat het project een zelfstandig besluit heeft
genomen om een evaluatie uit te voeren. In alle gevallen in de afsluitende fase van het project, om
te laten zien wat de projectresultaten zijn. Van deze 12 keer dat een project zelfstandig evalueert
wordt viermaal aangegeven dat dit ook tot doel heeft om te leren van het project.
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In evaluatierapporten van projecten die door de medewerkers zelf zijn opgesteld staat te lezen
hoe complex de omgeving is waarin men het werk doet. Deze complexiteit staat beschreven in de
teksten, maar wordt niet nader toegelicht met visualisaties, modellen of via een overzicht van de
verschillende stakeholders.
De opdrachtgever is soms ook de initiator van een evaluatie. In totaal 23 van de 88 rapportages
beschrijven de expliciete wens van de opdrachtgever om een evaluatie te laten uitvoeren. Deze
opdrachtgever is benoemd als de Business Executive van het project, de directie van de organisatie, of soms het ministerie of de gemeenteraad. In zeven van de 23 gevallen dat de opdrachtgever
genoemd wordt, gebeurt dat in combinatie met andere aanleidingen: ofwel er zijn al auditplannen
of voorgaande projectafspraken, ofwel de evaluatie is een vervolg op een eerder rapport.
Tabel 8.3: Aantal rapporten waarbij de aanleiding voor de evaluatie een eigen initiatief is
Aanleiding voor evaluaties – eigen
initiatief

Aantal

Initiatief van project zelf.

12

Initiatief van opdrachtgever.

23

Totaal

35

Aanvullende toelichting

Zeven van de 23 initiatieven worden ook in
combinatie met een auditplan of middels een
voorgaande evaluatie genoemd.

8.3. Besluitvormingsproces

8
Figuur 8.3: Fase 2 van het evaluatieproces: de besluitvorming.

8.3.1. Inleiding tot resultaten
Bij de besluitvorming tot het doen van een evaluatie wordt gekeken naar twee onderdelen:
– Het proces van de besluitvorming zelf.
– De rol van de opdrachtgever die het besluit neemt.

8.3.2.	Resultaten besluitvormingsproces
In 53 van de 88 rapporten is geen beschrijving of bewijs gevonden over het voorafgaande besluitvormingsproces om tot een evaluatie over te gaan. Dat wil niet zeggen dat de besluitvorming
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niet heeft plaatsgevonden, maar in de rapporten zelf is hierover geen beschrijving of verwijzing
aangetroffen. Deze rapporten starten dus vrijwel direct met de beschrijving van de evaluatie zelf.
De aanleidingen voor de evaluatie zoals hiervoor beschreven, lijken erg op de stap besluitvorming.
Er is echter een belangrijk verschil. Bij het initiatief van een project of de opdrachtgever om een
evaluatie te doen, of bij de beschrijving in een voorafgaand plan om een evaluatie uit te voeren,
is het nog niet zeker of deze evaluatie ook daadwerkelijk start. Iemand moet de opdracht geven
tot de uitvoering ervan.
In 35 van de 88 rapporten is beschreven welke besluitvorming heeft plaatsgevonden:
– In 23 van de 88 rapporten is aangegeven dat de opdrachtgever van het project een evaluatie
wil uitvoeren en daartoe ook de opdracht heeft gegeven. Het onderscheid tussen aanleiding
en besluitvorming is in deze 23 rapporten niet zeer helder, maar het feit dat beschreven
staat dat de opdrachtgever de evaluatie noodzakelijk acht, is de reden dat deze rapporten als
resultaat zijn meegeteld bij expliciete besluitvorming om een evaluatie uit te voeren. Een opdrachtgever die een evaluatie laat uitvoeren kan daar diverse redenen voor hebben. Mogelijke
aanleidingen zijn in paragraaf 8.2 beschreven.
– Voor 12 van de 88 evaluatierapporten komt zowel de aanleiding als de daaropvolgende besluitvorming om een evaluatie uit te voeren vanuit het project zelf. Deze evaluaties hebben
allemaal plaatsgevonden in de afsluitende fase van het project. Van deze 12 keer dat een
project zelfstandig evalueert, wordt viermaal aangegeven dat dit vervolgens ook tot doel heeft
om te leren van het project.
Tabel 8.4: Aantal rapporten waarin de daadwerkelijke besluitvorming tot het uitvoeren van een evaluatie is beschreven
Besluitvorming voor evaluaties

Aantal

Geen besluitvormingsproces beschreven.

53

Besluitvormingsproces is wel beschreven.

35

Totaal

88

Aanvullende gegevens over initiatiefnemer(s)
– 2
 3 maal in opdracht van de opdrachtgever.
– 12 maal op initiatief van project zelf. In vier
van de 12 rapporten wil men ook leren van
deze zelf-geïnitieerde evaluatie.

Twee inhoudelijke onderwerpen spelen een opvallende rol bij de besluitvorming om een evaluatie
uit te voeren, namelijk: ‘leren’ en het ‘in kaart brengen van complexiteit’ zijn beide motivatoren
om tot een evaluatie over te gaan.
– In acht van de 88 rapporten staat een verwijzing naar ‘leren’ als onderliggende motivering voor
het doen van een evaluatie. Het gaat in die gevallen om een bottum-upbesluit. De leervraag
komt slechts éénmaal voor vanuit de opdrachtgever, en dus zevenmaal vanuit de projectomgeving zelf. De achterliggende redenen voor een project om te willen leren, zijn niet beschreven.
In twee van de acht rapporten is er een duidelijke link naar buiten de organisatie en wordt
gesproken over het in kaart brengen van de wensen van burgers over het functioneren van een
onderdeel van de overheidsorganisatie. Dit is benoemd en meegenomen in de evaluatie.
156

Beschrijving van de resultaten

– Evaluaties worden soms uitgevoerd voor het in kaart brengen van complexiteit of om grip te
krijgen op problemen die spelen. In 11 van de 88 evaluatierapporten wordt daarover gesproken rondom de besluitvormingsfase van de evaluatie. In drie situaties omdat de opdrachtgever
daar specifiek om vraagt, in de andere gevallen is dat niet beschreven. De andere gevallen
betreffen complexe projecten met meerdere projectfases, meerdere partijen die betrokken
zijn of vervolgbesluitvorming waarvoor extra informatie nodig is om die besluitvorming te
ondersteunen.
– Wat niet wordt beschreven is de mate van urgentie voor het uitvoeren van de evaluaties, of
op basis van welke signalen uit de maatschappij men de evaluatie in gang zet. Slechts in één
rapport wordt gerefereerd aan het maatschappelijk belang dat gediend dient te worden, maar
dat uitgangspunt wordt vanuit een interne omgeving beschreven in een rijtje van belangrijk
geachte thema’s voor deze evaluatie.

8.3.3.	Resultaten opdrachtgeverschap
Voor 33 van de 88 rapporten is het onduidelijk wie de opdracht gegeven heeft voor de evaluatie.
In deze rapporten is niet helder voor wie het rapport geschreven is, en wie de resultaten wil zien.
Ook een verwijzing naar een organisatieonderdeel dat de opdracht heeft gegeven, is niet vindbaar.
De lezer moet zelf interpreteren voor wie de evaluatie bedoeld zou kunnen zijn. In 55 rapporten is
wel een indicatie gegeven van de opdrachtgever van de evaluatie.
In 26 rapporten wordt een vrij globale verwijzing gemaakt in termen als ‘het ministerie’, ‘de organisatie’, of ‘een groep belanghebbenden’:
– In 11 rapporten wordt gesproken over ‘het ministerie’ dat belang heeft bij de evaluatie, of
daartoe opdracht heeft gegeven. In drie situaties is er een naam die als contactpersoon optreedt, maar het is dan niet duidelijk wat de rol van deze persoon is. In ieder geval vervult deze
persoon niet de rol van opdrachtgever, executive of Senior Responsible Owner (SRO).
– De minister wordt tweemaal als opdrachtgever genoemd. In dit geval kan dus wel herleid
worden wie de minister op dat moment was. De naam staat in deze twee rapporten echter
niet genoemd.
– In negen rapporten is niet het ministerie, maar de organisatie zelf die de evaluatie laat uitvoeren. Ook hier is de beschrijving algemeen en is niet duidelijk of met ‘de organisatie’ het
managementteam wordt bedoeld, of een actor binnen die organisatie. Namen worden in dit
geval dan ook niet gegeven.
– In vier rapporten is beschreven dat er een groep van belanghebbenden is die de evaluatie
uit wil laten voeren omdat ze geinteresseerd is in de uitkomsten ervan.Hoe deze groep is
georganiseerd en welke rol ze heeft, is echter niet beschreven.
In negen rapporten wordt een vrij precieze verwijzing gemaakt naar het management:
– In vijf rapporten staat expliciet beschreven dat de opdracht voor de evaluatie door het managementteam van de organisatie is gegeven.
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– In vier rapporten komt de opdracht van het hoofd Concern Control, een managementfunctie
in veel organisaties. Deze functie kan ook zelfstandig opdrachten geven voor evaluaties, dus
wordt deze rol apart benoemd.
Vanuit de diverse projectmanagementmethoden bestaan rollen als Senior Responsible Owner
(SRO), stuurgroep en (business) executive. Deze rollen worden respectievelijk elf, vier en drie keer
benoemd. Vooral als de SRO bekend is, wordt in de evaluatie ook vaak de naam van de SRO of van
de gedelegeerde contactpersoon genoemd. Een gedegen inrichting van een project lijkt als effect
te hebben dat ook het opdrachtgeverschap voor de evaluatie transparanter is beschreven in de
rapportage.
Tabel 8.5: Aantal evaluatierapporten waarin de opdrachtgever van de evaluatie is benoemd, en of dat
wel of niet met naamsvermelding is
Opdrachtgever van de evaluatie

Aantal

Naam is
bekend

Naam is
onbekend

Onbekend / niet benoemd.

33

0

33

Bekend / benoemd.

53

14

38

Totaal

88

Nadere analyse van de 53 rapporten waarin opdrachtgevers genoemd zijn, geeft het beeld zoals
weergegeven in tabel 8.6.
Tabel 8.6: Groepering van de soort opdrachtgevers van evaluaties waarin de opdrachtgever bekend is,
en of dat vervolgens wel of niet met naamsvermelding is
Bekende opdrachtgevers evaluatie

Aantal

Naam is
bekend

Naam is
onbekend

Algemeen
– Het ‘ministerie’.

11

3

8

– De minister.

2

0

2

– De ‘organisatie’.

9

0

9

– E en groep belanghebbenden die interesse heeft in
het verloop van het project.

4

0

4

Management
– Managementteam.

5

1

4

– Hoofd Concern Control.

4

1

3

Projectrollen
– Senior Responsible Owner (SRO).

11

7

4

– Stuurgroep.

4

2

2

– (Business) Executive.

3

1

2

Totaal

53

15

38
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8.4.	Opdrachtformulering en afbakening

Figuur 8.3: Fase 3 van het evaluatieproces: formuleren opdracht en bepalen afbakening

8.4.1. Inleiding tot resultaten
Bij het formuleren van de opdracht en het bepalen van de afbakening, wordt gekeken naar drie
onderdelen:
– De partijen die de evaluatie uitvoeren.
– De probleemstelling, de doelstelling en de vraagstelling die meegegeven worden voor het
evaluatieonderzoek.
– Afbakening van de evaluatie.

8.4.2.	Resultaten uitvoerende partijen
Iets meer dan de helft van de evaluaties van ICT-projecten bij de overheid worden uitgevoerd door
interne partijen; 42 evaluaties zijn door de eigen organisatie uitgevoerd. De uitvoerende partijen
zijn eigen auditors, de inspectie of controllers van de betreffende organisatie.
40 evaluaties zijn uitgevoerd door externe partijen:
– Van die 40 evaluaties zijn er 22 door commerciële organisaties uitgevoerd, waaronder
Ernst&Young, Regioplan, Planon, 3-Angle, Berenschot, PWC, SIG, M&I Partners, SEO, KPMG,
McKinsey en Gartner. Van vrijwel alle grote adviesbureaus zijn één of meerdere rapportages
voorhanden.
– Van de 40 externe evaluaties zijn 18 evaluaties door een niet-commerciële organisatie uitgevoerd:
–	6 × HEC
–	3 × Gateway-team
–	3 × Universiteiten
–	3 × RAD
–	2 × Rekenkamers
–	1 × Onafhankelijke stichting
In dit onderzoek wordt het HEC nog gerekend tot een niet-commerciële organisatie. De betreffende onderzoeken stammen van vóór 2010. Inmiddels zou het HEC (nu: PBLQ) gerekend kunnen
worden tot de commerciële adviesbureaus.
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In zes rapporten is het onduidelijk wie de evaluatie heeft uitgevoerd. In twee situaties lijkt het erop
dat de projectleider zelf een rapportage heeft opgesteld, omdat het voorwoord door de projectleider is geschreven. In de rapportage is daar echter geen bewijs van te vinden. In de vier andere situaties is er geen voorblad en geen inleiding bij de evaluatie, en zijn er slechts bevindingen opgesomd.
Wie de opdrachtgever is en wie de uitvoerder kan niet uit de tekst worden herleid. De kans dat deze
evaluaties intern zijn uitgevoerd is groot, omdat van een externe partij verwacht mag worden dat ze
een aantal meta-gegevens van een evaluatie in de rapportage opneemt. Deze zes rapporten blijven
echter apart genoemd, omdat het niet aantoonbaar is dat ze intern zijn uitgevoerd.
Tabel 8.7: Evaluaties onderverdeeld naar de soort partij die de evaluatie uitvoert
Partij die de evaluatie uitvoert

Aantal

Interne partij.

42

Externe partij – commercieel.

22

Externe partij – niet-commercieel.

18

Onbekende uitvoerende partij.

6

Totaal

88

8.4.3.	Resultaten probleemstelling, doelstelling en vraagstelling
Bij het lezen van de rapporten is de aanname dat een lezer het probleem, de doelstelling of de
vraagstelling moet kunnen achterhalen die ten grondslag ligt aan de uit te voeren evaluatie. De
meeste evaluatierapporten geven daar echter geen antwoord op. 23 van de 88 rapporten geven
helemaal geen inzicht in achterliggende probleemstelling, doelstelling of vraagstelling waarmee
de evaluatie is gestart. Deze rapporten starten dus direct met een beschrijving van het project,
de context. Andere evaluatierapporten slaan ook de context over waarin de evaluatie heeft
plaatsgevonden en starten met het weergeven van bevindingen zonder dat inzicht is gegeven in
probleemstelling, doelstelling of vraagstelling van de evaluatie zelf.
Slechts vijf van de 88 rapporten geven aan wat het probleem is, en waarom er een evaluatie is
uitgevoerd. Dit probleem is in deze rapporten niet verder uitgeschreven in onderliggende en te
onderzoeken vragen die in de evaluatie beantwoord moeten worden.
39 van de 88 rapporten beschrijft een doelstelling waarmee duidelijk wordt wat het doel is van de
evaluatie. Deze doelstelling wordt 16 maal verder uitgewerkt in een vraagstelling. In alle andere
situaties is dus geen vraagstelling gekoppeld aan de doelstelling van een onderzoek.
De vraagstelling komt ook vaak los voor: in 36 van de 88 rapporten is de vraagstelling van de evaluatie beschreven. Als dit aantal ontdubbeld wordt en de rapporten die een doelstelling vermelden
er uitgehaald worden, komt in 20 rapporten alleen een vraagstelling voor.
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In vijf rapporten waarin de vraagstelling is opgenomen, is de vraagstelling verder uitgewerkt in
deelvragen voor de evaluatie.
Tabel 8.8: Aantal evaluatierapporten waarin de probleemstelling en/of vraagstelling en/of doelstelling
is beschreven
Probleemstelling, doelstelling en
vraagstelling

Aantal

Aanvullende toelichting

Geen probleemstelling, doelstelling of
vraagstelling benoemd.

23

Alleen probleemstelling gegeven.

5

Doelstelling is beschreven.

39

– D
 oelstelling apart beschreven: 23 keer.
– Doelstelling en vraagstelling beide
beschreven: 16 keer.

Vraagstelling is beschreven.

36

– V
 raagstelling apart beschreven: 20 keer.
– Doelstelling en vraagstelling beide
beschreven: 16 keer.
– Deelvragen uitgewerkt bij de hoofdvragen:
5 keer.

Totaal

103

8.4.4. Afbakening van de evaluatie
In 34 van de 88 evaluatierapporten is expliciet aandacht gegeven aan het beschrijven van de
afbakening van de evaluatie. In de meeste gevallen is deze afbakening direct gekoppeld aan
de opdrachtbeschrijving. In enkele gevallen wordt deze afbakening benoemd als ‘het object
van onderzoek’. In de meeste evaluatierapporten wordt volstaan met een opsomming van de
onderwerpen die aandacht krijgen, of met een uitwerking van de doelstelling van de evaluatie
in onderdelen. In twee rapporten wordt ook aangegeven dat deze afbakening inhoudt dat naar
andere onderwerpen niet wordt gekeken. Waarschijnlijk omdat er een verwachting zou kunnen
ontstaan bij de lezer dat daar wel uitspraken over worden gedaan.
Tabel 8.9: Aantal evaluatierapporten waarbij de afbakening van de evaluatie is beschreven in het rapport
Afbakening van de evaluatie

Aantal

Afbakening expliciet beschreven.

34

Afbakening niet expliciet beschreven,
alleen af te leiden uit de tekst van het
rapport.

54

Totaal

88

Aanvullende toelichting
Af te leiden uit (categorieën die elkaar niet
uitsluiten):
– 39 × vanuit gehele rapportage;
– achtmaal vanuit de inhoudsopgave;
– zeven keer vanuit de vraagstelling of
deelvragen;
– tweemaal vanuit de aanbevelingen;
– éénmaal vanuit conclusies.
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Het grootste deel van de evaluatierapporten is niet expliciet over de afbakening van het evaluatieonderzoek. In 54 van de 88 rapportages staat geen expliciete afbakening beschreven. Dat wil
niet zeggen dat de afbakening helemaal onherkenbaar is. De afbakening kan in een aantal gevallen
afgeleid worden uit andere delen van het rapport. De inhoudsopgave en de onderzoeksvragen zijn
namelijk ook een indicatie van de afbakening van het onderzoek. In respectievelijk zeven en acht
rapporten zijn de inhoudsopgave en de onderzoeksvragen zodanig opgesteld dat de afbakening
van het onderzoek duidelijk is. Aanbevelingen of conclusies kunnen soms ook helpen bij het
afleiden van de afbakening van het evaluatieonderzoek. In de meeste gevallen is het echter noodzakelijk om het hele rapport door te nemen om de afbakening van het onderzoek te achterhalen.
Voor 39 van de 88 rapportages geldt dat de tekst te weinig punten van herkenning of houvast
biedt voor het snel en eenvoudig bepalen van de afbakening van de evaluatie.
Analyse van de onderwerpen in de evaluatie die in de afbakening beschreven zijn, of die afgeleid
kunnen worden uit de rapportages, geeft het beeld zoals weergegeven in tabel 8.10).:
Tabel 8.10: Soorten afbakening die voorkomen in evaluatierapporten waarin de afbakening is beschreven, geclusterd naar vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp van afbakening

Aantal

– P
 rojectmatige aspecten: opzet, inrichting project, fasering,
planning.

57

– Inhoudelijke onderwerpen.

54

– Omgevingsfactoren, waaronder stakeholders, de keten, andere
organisaties.

34

– Personeel, hun functioneren, opleiding, skills.

12

– Lessen, leerervaringen.

4

– Beschrijven van het referentiekader voor de evaluaties.

2

Totaal

Aanvullend
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8.5.	Keuze voor benadering, evaluatietype en technieken
voor evalueren

Figuur 8.4: Fase 4 van het evaluatieproces: evaluatiebenadering, -type en -technieken
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8.5.1. Inleiding tot resultaten
In de fase waarin de keuze voor de evaluatiebenadering, het evaluatietype en de evaluatietechnieken voor evalueren plaatsvindt, en het ontwerp van het evaluatieonderzoek wordt opgesteld,
spelen de volgende aspecten een rol:
– Gebruik van het instrumentarium uit de praktijk.
– De kaders van de gekozen evaluatie-instrumenten.
– De evaluatiemodellen achter de evaluatie-instrumenten.
– De technieken van dataverzameling, -structurering en –beoordeling.
– Typen evaluaties.
– Moment van evalueren.

8.5.2.	Resultaten instrumentarium voor de evaluatie
Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven bestaat er een aantal frameworks, best practices, standaarden en methoden die ingezet kunnen worden voor het evalueren van projecten met een ICTcomponent. Deze frameworks, best practices, standaarden en methoden vormen daarmee een
praktijkinstrumentarium voor evaluaties. In de analyse van de 88 rapporten is gelet op het voorkomen van directe en indirecte verwijzingen naar dit praktijkinstrumentarium. Als de indirecte
verwijzing en uitleg daarvan een verwijzing inhoudt naar het hoger liggende praktijkinstrument, is
deze meegeteld in de analyse.
Het praktijkinstrumentarium dat gebruikt wordt in evaluaties en ook wordt benoemd in de rapporten is als volgt te groeperen:
– Projectmatig.
– Procesmatig.
– Wetenschappelijk.
– Kwaliteitsmanagement.
– Servicemanagement.
– Systeemontwikkeling.
– Governance.
– Overig.
– Geen praktijkinstrument genoemd.
De meeste evaluaties van ICT-projecten worden gedaan tegen de achtergrond van de projectmanagementmethode PRINCE2; in 34 van de 88 rapportages wordt gerefereerd aan PRINCE2. In 14
andere rapporten wordt PRINCE2 niet expliciet benoemd, maar wordt gerefereerd aan projectmatig werken, en komen elementen van een projectmanagementmethode aan de orde. Voorbeelden
van projectmanagementaanpakken zijn het werken met een business case, de aanwezigheid van
een opdrachtgever als ‘executive’ van een project, het werken met een projectplanning, en het
gebruik van een work breakdown-structuur (WBS).
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Tabel 8.11: Praktijkinstrumenten die gebruikt worden voor evalueren zoals deze worden genoemd in
de evaluatierapporten
Praktijkinstrumenten voor evalueren

Aantal5

Aanvullende gegevens over de aantallen

Projectmatig      Totaal: 59
– PRINCE2

34

– Projectmanagementmethode

14

Andere methoden dan PRINCE2

– Business case

11

Van de 11 business cases zijn er vier genoemd
in combinatie met PRINCE2 en zeven business
case-aanpakken zijn eigenstandig.

– ICT Cost Benefit

1

Procesmatig      Totaal: 25
– Auditingaanpak

20

– Gateway-aanpak

5

Inclusief:
– twee peer reviews;
– tweemaal verwijzing naar audit-aanpakken
van externe leveranciers: McKinsey en
Gartner

Wetenschappelijk      Totaal: 11
– W
 etenschappelijk onderzoek /
methodologisch kader

8

– Eigen toetskader opgesteld

3

Kwaliteitsmanagement      Totaal:8
– Kwaliteitsmanagement

4

– ISO 27001 en ISO 27002

2

– ISO 9126 extended

2

Waarvan tweemaal alleen de PDCA-cyclus is
benoemd.

Servicemanagement      Totaal:24
– ITIL

18

– BiSL

6

Systeemontwikkeling      Totaal:15
– Systeemontwikkeling

4

– COPAFIJTH

5

– V-Model en TMap

6

5. Het aantal per instrument: Dit totaal is hoger dan 88: er is per voorkomen van de instrumenten geteld.
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Praktijkinstrumenten voor evalueren

Aantal

Aanvullende gegevens over de aantallen

Governance      Totaal:3
– CMMi

2

– COBIT

1

Overige      Totaal:4
– VIR

1

– Architectuur

1

– CRAMM

1

– Benchmark aanpak

1

Geen instrument genoemd

12

Soms is alleen de business case benoemd als referentie voor de evaluatie, hetgeen in zeven rapporten het geval is. Het gebruik van een business case veronderstelt een projectmatige aanpak en
geeft evaluatoren een referentiekader om te evalueren hoe het met een project gaat of is gegaan
(Schmidt, 2002).
In één rapport wordt gerefereerd aan de ICT Cost Benefit-aanpak. In deze aanpak worden verschillende technieken gebruikt, waaronder de business case-aanpak, om te meten wat de kosten
en wat de opbrengsten van ICT zijn. Daarmee kan het management beter sturen en ontstaat er
aandacht voor de economische waarde van investeringen in de techniek (Money et al., 2007). De
ICT Cost Benefit-aanpak is projectmatig van aard; de business case en de ICT Cost Benefit liggen
in elkaars verlengde.
Alle bovengenoemde aantallen rapporten bij elkaar opgeteld, levert (34 + 14 + 7 + 1 =) 56 evaluatierapporten die refereren aan instrumenten vanuit het vakgebied van projectmatig werken als
kader voor de evaluatie.
In een aantal rapporten is aandacht gegeven aan het proces van evalueren en minder aan het instrument zelf. Zo wordt in 20 van de 88 rapporten gesproken over de auditaanpak. Een auditaanpak
beschrijft vooral de stappen die gezet worden om een project goed door te kunnen lichten. Fases
als opdrachtformulering, uitvoering, rapportage en hoor en wederhoor zijn elementen van die aanpak. Een zorgvuldig gekozen set van evaluatiecriteria, vaak in afstemming met de opdrachtgever,
hoort daar ook bij. In de rapporten waar de auditaanpak is beschreven, wordt in de helft van het
aantal gevallen geen uitleg gegeven over het instrument dat gebruikt wordt voor de evaluatie zelf.
Daarnaast wordt in vijf van de 88 rapporten de Gateway-methode genoemd. Ook hier is sprake
van een aanpak, en minder van een instrument. De Gateway-aanpak kent een vijftal momenten
waarop een project wordt geëvalueerd op basis van een uitgebreide checklist. De Gateway wordt
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gedaan door ‘peers’ vanuit de overheid, en kan vervolgens één of meerdere instrumenten inzetten om de betreffende fase te evalueren. Binnen de overheid werkt bureau Gateway aan de implementatie van deze aanpak. Een steeds groter wordend aantal grote ICT-projecten doet één of
meerdere Gateway-reviews. In de steekproef is ook een aantal van deze rapportages opgenomen.
In totaal zijn er dus (20 + 5 =) 25 evaluatierapporten waarin het proces van de evaluatie aandacht
krijgt. Dit staat dus los van het instrument dat gebruikt wordt om het project inhoudelijk te evalueren.
In acht van de 88 rapporten wordt gerefereerd aan een wetenschappelijke aanpak, en is een eigen
methodisch kader opgesteld om de evaluatie uit te voeren. Kenmerkend van deze rapporten is
een uitgebreide onderbouwing en analyse van de bevindingen. De rapporten geven veel inzicht in
statistische gegevens over het onderzoek.
Voor drie van de 88 rapporten is door de evaluator een eigen toetsingskader opgesteld. Voor
twee van die onderzoeken is dat nader beschreven en zijn de elementen van het toetsingskader
uitgebreid toegelicht. Deze kaders zijn gevalideerd door een andere partij voordat ze zijn toegepast in de evaluatie. In totaal zijn er dus (8 + 3 =) 11 evaluatierapporten die op basis van een eigen
instrument de evaluatie hebben uitgevoerd.
Op het gebied van kwaliteitsmanagementinstrumenten, is kwaliteitsmanagement viermaal genoemd als referentiekader. Onderdeel van kwaliteitsmanagement is de Plan-Do-Check-Act cyclus,
de PDCA, waar tweemaal aan wordt gerefereerd. De PDCA-cyclus is ook een belangrijke basis voor
ISO-normen. De ISO 27001:2013 en 27002:2013 worden tweemaal genoemd. Deze ISO-serie doet
vooral uitspraken over de veiligheid van Informatie Security Management- en ICT-systemen.
De ISO 9126-norm voor softwarekwaliteit wordt ook tweemaal genoemd. In de evaluatierapporten wordt verwezen naar de zogenoemde ‘extended’ versie, waarin ook elementen als usability,
onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid van software zijn benoemd. Ook deze ISO-norm heeft
een relatie met de ISO-normen waarin kwaliteitsmanagement nader is beschreven. Al deze instrumenten kunnen dan ook onder de noemer ‘kwaliteitsmanagement’ gebundeld worden. In totaal
komt kwaliteitsmanagement als onderwerp dus achtmaal terug, maar wel gefragmenteerd:
– Algemeen      (2)
– PDCA      (2)
– ISO 27001 en ISO 27002      (2)
– ISO 9126 extended      (2)
ITIL heeft 20 referenties in de 88 rapporten. Het BiSL-model heeft vier referenties. ITIL is vooral
een set van best practices en concepten die gebruikt kan worden bij het inrichten van een servicemanagementorganisatie voor informatiesystemen en de infrastructuur (Bon, 2007). BiSL is een
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framework voor business-informatiemanagement en bestaat uit best practices en hulpmiddelen
en richt zich op processen rondom functioneel beheer en informatiemanagement. De referenties
aan ITIL en BiSL in de diverse evaluatierapporten geven vooral blijk van de kennis die evaluatoren
hebben van ITIL en BiSL. Evaluatoren gebruiken ITIL en BiSL niet als hét referentiekader voor het
uitvoeren van de evaluatie. Processen als servicelevelmanagement, functioneel beheer, incidentmanagement, changemanagement, functioneel en technisch beheer, lifecyclemanagement
en releasemanagement worden genoemd in de rapporten. Dit veronderstelt kennis van deze
processen bij evaluatoren, en daarmee ook kennis van de best practises op dat gebied. In de
evaluatierapporten wordt dit verder niet uitgeschreven als kader. Slechts in één situatie is expliciet
aangegeven dat ITIL is gebruikt om het evaluatiekader op te stellen en zijn acht deelprocessen
benoemd als processen die in de evaluatie aandacht hebben gekregen. De gebruikte ITIL-versie
wordt echter weer niet benoemd.
In de evaluaties wordt door evaluatoren ook beschreven dat er gewerkt wordt met de kennis en
concepten uit de systeemontwikkeling. Systeemontwikkeling kent verschillende aanpakken, zoals
het gefaseerd doorlopen van het voortbrengingsproces (de ‘watervalmethodiek’), of het gebruik
van iteratieve aanpakken in de categorie van Rapid Application Development en agile-methoden
(bijvoorbeeld Dynamic Systems Development Method – DSDM, Rational Unified proces – RUP en
SCRUM). In vier van de 88 rapporten wordt gerefereerd aan systeemontwikkeling, maar is geen
verdere verwijzing opgenomen.
In de systeemontwikkeling wordt vaak gebruikgemaakt van het acroniem COPAFIJTH, om in het
ontwerp- en voortbrengingsproces aandacht te blijven geven aan de aspecten Communicatie,
Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatie, Juridisch, Techniek en
Huisvesting. Dit acroniem is vijfmaal benoemd in de 88 evaluatierapporten.
Een afgeleide van de systeemontwikkelingsmethodiek is het testproces. Het testproces beschrijft
verschillende soorten testen op verschillende momenten in het voortbrengingsproces van ICTvoorzieningen. Een voorbeeld van zo’n testproces is het ‘V-model’ uit de TMap-aanpak. Het
‘V-model’ dankt zijn naam aan de visualisatie in de vorm van de letter ‘V’. De Test Management
Approach zoals de TMap-aanpak (of de latere versie: TMap Next) eigenlijk voluit heet, gebruikt het
V-model als kapstok voor de verschillende activiteiten die voor testen moeten worden uitgevoerd.
In de evaluatierapporten komt dit model zesmaal voor. Het betreft vooral referenties in de tekst
waaruit blijkt dat de onderzoeker kennis heeft van het betreffende gedachtegoed. Een nadere
uitwerking is in de rapporten niet gegeven. In totaal wordt er dus (4 + 5 + 6 =) 15 maal gerefereerd
aan instrumenten voor evalueren vanuit de systeemontwikkelingsmethode.
Het is opvallend dat de ‘grote’ governancemodellen voor organisaties, COBIT en CMMi samen
slechts driemaal genoemd worden in de evaluatierapporten. Beide instrumenten worden expliciet
gebruikt om een referentiekader op te stellen voor de betreffende evaluatie. De wijze waarop dat
gebeurt, is echter niet beschreven.
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Tot slot blijft een categorie ‘overige instrumenten’ over die slechts éénmaal genoemd wordt en
gebruikt wordt als referentie voor de evaluator. Deze categorie betreft modellen die vrij specifiek
zijn en een inhoudelijk onderwerp uitdiepen. Het gaat om de volgende instrumenten, die niet in
de oorspronkelijke longlist stonden:
– VIR: besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst.
– Architectuur: diverse modellen die gebruikt worden voor het opstellen van een Enterprise
Architectuur. Voorbeelden zijn: The Open Group Architecture Framework (TOGAF), ArchiMate,
Design and Engineering Methodology for Organizations (DEMO) en Dynamische Arhcitectuur
(DYA) (Rijn et al., 2013).
– CRAMM: CCTA Risk Analysis and Management Method (CCTA is de Central Computing and
Telecommunications Agency in Groot-Brittanië, later de OCG).
– Benchmark-aanpak: het vergelijken van een proces van een organisatie met die van andere
organisaties met als doel de best practice te ontdekken en daarna te implementeren (Keehley
& Abercrombie, 2008).
Omdat het over ICT-projecten gaat, komen ook referenties naar systeemontwikkelingsmethodieken en bijbehorende technieken voor. Als generieke evaluatie-instrumenten zijn deze meer specifieke methoden en technieken in eerste instantie buiten scope gehouden in de literatuurstudie:
ze beschrijven immers slechts een specifiek onderdeel van het project. Deze specifieke methoden
en technieken kunnen niet als evaluatie-instrument voor een geheel project worden ingezet, maar
kunnen blijkbaar wel relevante extra inzichten geven, gezien het feit dat er 15 maal aan wordt
gerefereerd in de 88 evaluatierapporten.
Deze hiervoor genoemde resultaten komen voor een deel overeen met een internationaal onderzoek
van CIONET, uitgevoerd in 2011, waarin gekeken is naar welke IT Governance-frameworks worden
gebruikt in 750 profit- en non-profitorganisaties (Guldentops, 2011). De verdeling daarin is vergeleken
met de verdeling van dit onderzoek. Deze vergelijking is weergegeven in tabel 8.12 en figuur 8.5. De
percentages voor ‘overige’ wijken af omdat CIONET minder soorten methoden, standaarden, frameworks en best practices heeft geanalyseerd. De methoden, standaarden, frameworks en best practices
in het rapport van CIONET zijn een voorbeeld van ‘evaluatie-instrumenten’ die in dit onderzoek worden geïnventariseerd. Omdat de definitie van ‘evaluatie-instrumenten’ breder is dat alleen methoden,
standaarden, frameworks en best practices, is er dus een verschil in de genoemde aantallen.
De trend van het aantal voorkomens van methoden, standaarden, frameworks en best practices
is echter vergelijkbaar en het aandeel van het gebruik van ITIL binnen de totale verzameling is
ook vergelijkbaar. Ook de lagere scores op bijvoorbeeld COBIT en CMMi komen overeen in beide
onderzoeken. Vooral het aantal referenties aan ITIL in beide onderzoeken is opvallend.

168

Beschrijving van de resultaten

Tabel 8.12: Vergelijking van de gebruikte methoden, standaarden, frameworks en best practices voor
de uitvoering van evaluaties zoals gevonden in eigen onderzoek, vergeleken met de resultaten uit het
onderzoek van CIONET
Methoden, standaarden, frameworks en
best practices

n in CIO NET

% CIO NET

n in
Onderzoek

% Onderzoek

ITIL en ISO 20000

187

25

20

23

COBIT

105

14

1

1

ISO 9000

105

14

66

7

Eigen IT-framework

105

14

3

3

ISO 27000

67

9

37

3

IT Balanced Scorecard

22

3

18

1

CMMi

22

3

2

2

Overige frameworks

135

18

52

60

De resultaten van beide onderzoeken laten dezelfde trend zien van de gebruikte methoden,
standaarden, frameworks en best practices. Er zijn echter twee uitzonderingen: COBIT komt in
het onderzoek van CIONET vaker terug, en de overige frameworks komen vaker voor in het eigen
onderzoek. Het voorkomen van COBIT in het onderzoek van CIONET is mogelijk te verklaren
vanuit de grootte van de steekproef en het feit dat veel internationale organisaties de Amerikaanse wetgeving volgen. Het goed inrichten van de governance vanuit de COSO en Sarbanex
Oxley (SoX) wetgeving zijn in Amerika belangrijker dan in Europa (ITGI, 2006a; Roos Lindgreen in
Shahim, 2007). Het verschil van de overige frameworks is te verklaren vanuit de engere definitie
van ‘frameworks’ in het onderzoek van CIONET ten opzichte van het hier uitgevoerde onderzoek.
De conclusie van het onderzoek van CIONET is dat het gebruik van methoden, standaarden,
frameworks en best practices een steile leercurve voor managers tot gevolg heeft, en een betere
wijze van organiseren, nuttige managementinformatie oplevert en tot meer volwassenheid leidt.
Dit geldt echter alleen als van onderaf wordt gewerkt met deze frameworks en als het hoger
management de ontwikkelingen actief sponsort (Guldentops, 2011).

6. Betreft ISO 9126 en KM samen.
7. ISO 27000 en VIR samen.
8. Betreft de ICT Cost Benefit-aanpak.
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Figuur 8.5: Vergelijking frameworks in eigen onderzoek en in het CIONET-onderzoek

Naast bovenstaande resultaten, is nog een andere waarneming gedaan: gedurende de onderzoeksperiode zijn van verschillende praktijkinstrumenten nieuwe versies uitgebracht. Veel publicaties
over praktijkinstrumenten worden na twee tot drie jaar grondig herzien, met als resultaat dat de
beschrijvingen van de praktijkinstrumenten verbreden. Één van de inzichten bij de bestudering
van de levenscyclus van deze praktijkinstrumenten is, dat ze wat betreft aandachtsgebied, inhoud
en scope groter worden.
Om dit inzichtelijk te maken is een uitstapje naar volwassenheidsmodellen noodzakelijk.
Volwassenheidsmodellen volgen namelijk een opbouw waarin per volwassenheidsniveau een
breder aandachtsgebied en een meer herhaalbaar proces wordt verondersteld. Bekende en veel
gebruikte groei- of volwassenheidsmodellen zijn het Stages Model van Nolan en het Capability
Maturity Model (CMM).
Het model van Nolan (Nolan, 1973) is vooral ontwikkeld voor toepassing in het domein van de
informatietechnologie (Prakken, 1997; Shahim, 2007). Nolan spreekt van ‘stages’: Stage I – Initiation, Stage II – Contagion, Stage III – Control, Stage IV – Integration, Stage V – Data administration,
en Stage VI – Maturity.
De stages van Nolan onderkennen per volwassenheidsniveau een aantal kenmerken en criteria.
Met deze kenmerken en criteria is via een (zelf)evaluatie vast te stellen op welk volwassenheidsniveau een organisatie, of een deel van een organisatie, zich bevindt. Het volwassen worden van
een organisatie impliceert tevens een groei door een aantal stadia. De groeimodellen zijn vooral
indicatief; specifieke leeftijden in jaren zijn niet te noemen. De gemiddelde leeftijd van bedrijven
wordt wel geschat op zeven jaar, maar bij welke leeftijd welk volwassenheidsniveau hoort, is
onbekend (Quinn & Cameron, 1983).
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CMM definieert oorspronkelijk de volgende volwassenheidsniveaus: Initial, Repeatable, Defined,
Managed en Optimizing. De basis voor CMM komt voort uit het vakgebied kwaliteitsmanagement.
De ontwikkeling van kwaliteitsmanagement start bij het uitvoeren van statistische metingen (Statistical Process Control) op activiteiten. Denk daarbij aan metingen van onderdelen van productieprocessen, het meten en optimaliseren van handmatige stappen, en statistische analyses. De
afbakening van kwaliteitsmanagement gaat niet alleen meer over procescontrole. De afbakening
van het vakgebied wordt gedurende de loop van de tijd al snel groter. Het verbeteren van processen (Process Improvement) wordt onderdeel van kwaliteitsmanagement (Starren, 1997; SEI, 2006
en 2007). Vanuit de kwaliteitsmanagementgedachte ontwikkelen Humphrey en Radice, beiden
werkzaam bij het Software Engineering Institute (SEI), een opzet om verbeteringen aan te brengen
in het softwareontwikkelingproces, waarbij zowel de kwaliteit van de software als de projectmatige
aanpak van de ontwikkeling ervan aandacht krijgt. Het herhaalbaar kunnen produceren van goede
software impliceert volwassenheid van projecten die het ontwikkelen van software professioneel
aanpakken. Aanname is dat onder gelijke omstandigheden het maakproces moet kunnen worden
herhaald, en bij weer een hogere volwassenheid een gelijk product moet kunnen worden gemaakt.
Bij nog hogere volwassenheidsniveaus kan de aandacht verlegd worden naar het aansturen van dit
geheel of naar het optimaliseren van het gehele systeem van processen en producten.
CMM is in veel gevallen de bron voor te definiëren volwassenheidsniveaus voor andere methoden, standaarden, frameworks en best practices voor volwassenheid, zoals het INK-model, EFQM,
ISO15504, COSO, COBIT, het volwassenheidsmodel van onderzoeksbureau Forrester, de Hype
Cycle van Gartner en volwassenheidsmodellen uit de projectmanagementliteratuur zoals OPM3
(Organizational Project Management Maturity Model) (EFQM, 2003; Gartner, 2006, 2008; INK,
2007; Meisner, 2007; Shahim, 2007; Gartner, 2008; COSO, 2009; Peters, 2009; PMI, 2013).
Waar de volwassenheidsmodellen stoppen bij het optimaliseren en verbeteren, geven de laatste
inzichten vanuit de literatuur ook aandacht aan het begrip ‘value’ ofwel waarde. Het betreft de
waarde die zowel binnen als buiten de organisatie ontstaat. Organisaties ontwikkelen producten
en diensten en voegen daarmee waarde toe aan de samenleving. Een veel aangehaald waardemodel is dat van Treacy en Wiersema (1995), die het begrip ‘waarde’ introduceren vanuit een
marketingperspectief. Zij maken onderscheid in drie strategieën waaruit een organisatie moet
kiezen om succesvol te zijn: operational excellence, product leadership of customer intimacy. In
deze driedeling is een beweging van ‘binnen’ de organisatie naar ‘buiten’ de organisatie te zien.
De medewerkers van een organisatie gaan de grens van die organisatie over, en zowel publieke
als private organisaties zoeken netwerken buiten de organisatie op om mee te denken over de
ontwikkelingen van producten en diensten. Het bepalen van waarde van bijvoorbeeld een product
of dienst houdt in dat er op meerdere niveaus aan waardebepaling moet worden gedaan. Het
antwoord op de vraag hoe waarde bepaald moet worden, is nog onderwerp van studie (Lepak et
al., 2007). Wel is duidelijk dat het begrip waarde een belangrijk aandachtsgebied aan het worden
is in de managementwetenschap (Tallon, 2008).
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Vertaald naar een grafische weergave
leidt datvoor
tot een
groeimodel zoals weergegeven in figuur 8.6.
Groeimodel
praktijkinstrumenten

Netwerk

Organisatie

Tijd:
Scope

Programma
Project

Waarde

Governance

Proces

Activiteit

Software
Statistiek (Product)

Tijd: Inhoudelijke focus

Figuur 8.6: Groeimodel voor praktijkinstrumenten

Toelichting op figuur 8.6:
– Praktijkinstrumenten verbreden in de tijd gezien ten aanzien van hun inhoudelijke focus van
aandacht voor de statistiek, aandacht voor het produceren van software, aandacht voor het
proces en aandacht voor governance. Daarna groeit ook de aandacht voor de waarde die
een organisatie toevoegt aan de maatschappij via producten, diensten en de aandacht voor
de medewerker. De inhoudelijke focus waarover de praktijkinstrumenten uitspraken doen,
verandert en verbreedt zich dus in de tijd.
– De afbakening (‘scope’) van het onderzoeksobject waar een praktijkinstrument aandacht aan
geeft verschuift van activiteiten van mensen naar projecten, programma’s en tot slot naar de
gehele organisatie. Daarna groeit de aandacht voor de organisatie binnen het netwerk waarin
zowel de organisatie als de medewerkers van die organisatie staan.
– Iedere vergroting van de scope en de inhoudelijke focus in de tijd incorporeert de voorgaande
fase. De toepassing van het praktijkinstrument wordt dan ook iedere keer omvangrijker, bijvoorbeeld door uitgebreidere checklists, meer toets- en kwaliteitscriteria en het benoemen
van meer processen en inhoudelijke onderwerpen.
Met andere woorden, het resultaat van het onderzoek naar praktijkinstrumenten levert een
groeimodel op dat beschrijft hoe deze instrumenten zich in de tijd gezien op zowel inhoud als
afbakening doorgroeien.

8.5.3.	Resultaten voor de kaders van de gekozen evaluatie-instrumenten
De 88 rapporten zijn geanalyseerd aan de hand van de wetenschappelijke kaders van waaruit de
evaluatie is uitgevoerd. Deze kaders zijn beschreven in hoofdstuk 3. Het betreft achtereenvolgens:
– Bestuurs- en organisatiewetenschappelijk kader.
– Kwaliteitsmanagement.
– Organisatiegedrag.
– Accountancy en IT-auditing.
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Van de 88 rapporten zijn 65 rapporten vanuit een bestuurs- en organisatiewetenschappelijk kader
opgesteld. Daarin bestaat de volgende overlap met andere disciplines:
– In 10 rapporten wordt ook kwaliteitsmanagement genoemd.
– In vier rapporten wordt ook accountancy en IT-auditing genoemd.
– In twee rapporten wordt ook organisatiegedrag genoemd (niet in figuur 8.7 weergegeven).
Van de 88 rapporten zijn 31 rapporten vanuit een kwaliteitsmanagementkader opgesteld. Daarin
bestaat ook overlap met de andere disciplines:
– In 10 rapporten wordt ook bestuurs- en organisatiewetenschap genoemd.
– In vijf rapporten wordt ook accountancy en IT-auditing genoemd (niet in figuur 8.7 weergegeven.
Van de 88 rapporten zijn 20 rapporten vanuit het kader accountancy en IT-auditing opgesteld. Ook
hier is sprake van overlap met de andere disciplines:
– Vier rapporten noemen ook bestuurs- en organisatiewetenschap.
– In vijf rapporten is ook sprake van de discipline kwaliteitsmanagement (in figuur 8.7 niet
weergegeven).
Van de 88 rapporten zijn 11 rapporten opgesteld vanuit het perspectief van organisatiegedrag.
– In twee van de 11 rapporten wordt ook bestuurs- en organisatiewetenschap aangehaald (niet
in figuur 8.7 weergegeven).
In figuur 8.7 is de overlap tussen de disciplines visueel weergegeven.
Kwaliteitsmanagement
31
(10)

65

8

(0)

Organisational
Behaviour

Bestuurs- en
Organisatiewetenschap

(0)

(4)

11

Accountancy
en (IT-) auditing
20

Figuur 8.7: Overlap inhoudelijke disciplines

In zowel tabel 8.12 als figuur 8.7 is duidelijk te zien dat het accent vooral op de bestuurs- en
organisatiewetenschappelijke elementen ligt. Een minder aantal rapporten richt zich op organisatiegedrag. Deze discipline heeft minder overlap met de andere inhoudelijke disciplines daar waar
het gaat om evaluatierapporten die vanuit meerdere inhoudelijke kaders zijn opgesteld.
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In de analyse van de evaluatierapporten komt ook een aantal andere inhoudelijke disciplines naar
voren, die in de literatuurstudie zijdelings zijn meegenomen. Deze disciplines worden slechts zeer
summier benoemd. Het gaat om verandermanagement, kennismanagement en risicomanagement. In dit onderzoek is verandermanagement een onderdeel van organisatiegedrag, met name
vanwege de sterke relatie met de interventie op de cultuur van de organisatie en de houding
en het gedrag van mensen binnen de organisatie. Risicomanagement wordt gezien als een onderdeel van projectmatig werken. In de analyse van de 88 evaluatierapporten is het onderdeel
risicomanagement apart opgenomen als aandachtspunt. Het wordt echter niet als zelfstandige
inhoudelijke hoofddiscipline beschouwd in het kader van dit onderzoek.
Tabel 8.12: Aantal evaluatierapporten waarbij de evaluatie uitgaat van één of meer theoretisch inhoudelijke kaders
Theoretisch inhoudelijk kader

Aantal

Aanvullende toelichting op de aantallen en de
overlap met andere theoretische kaders

Bestuurs- en organisatiewetenschap

65

– 1
 0 rapporten benoemen
kwaliteitsmanagement.
– Vier rapporten benoemen accountancy en ITauditing.
– Twee rapporten linken naar organisatiegedrag.

Kwaliteitsmanagement

31

– 1
 0 rapporten benoemen bestuurs- en
organisatiewetenschap.
– Vijf rapporten benoemen accountancy en ITauditing.

Accountancy en IT-auditing

20

 ier rapporten benoemen bestuurs- en
– V
organisatiewetenschap.
– Vijf rapporten benoemen
kwaliteitsmanagement.

Organisatiegedrag

11

– T wee rapporten benoemen bestuurs- en
organisatiewetenschap.

Totaal

127

8.5.4.	Resultaten groepen evaluatiebenaderingen
In hoofdstuk 2 zijn de volgende acht groepen benaderingen voor evalueren beschreven. Deze acht
benaderingen dienen als basis voor deze paragraaf:
– Adversary
– Art Critisism
– Decision-making
– Discrepancy
– Goal-Based
– Goal-Free
– System Analysis
– Transactional
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In geen enkele evaluatie wordt een aanpak gebruikt om een verschil van mening over een onderwerp te beslechten, of om een probleem op te lossen. Het zogeheten Adversary Model, ook
wel Juridical Model genoemd, faciliteert een proces waarbij een panel van experts op basis van
meerdere criteria een uitspraak doet over één of meerdere aspecten in een project (Scriven,
1991). Het onderwerp wordt vooraf vastgesteld. In de aanpak onderzoeken twee groepen van
evaluatoren op eigen gelegenheid de data, en presenteren die aan elkaar en voor een panel van
experts of een jury (Alkin, 2004).
Het Art Critisism Model is 19 keer gebruikt. In dit model worden één of meerdere experts uitgenodigd om hun kritische reflectie te geven over een project. Er wordt ook wel gesproken van de
Expertbenadering of de Accreditatiebenadering (Russ-Eft & Preskill, 2009). De grondlegger van
deze aanpak, Eisner, was van mening dat onderwerpen die van belang zijn niet slechts kwantitatief
gemeten kunnen worden (Alkin, 2004). Hij staat de rol van ‘inhoudelijke connaisseurs’ voor die kennis hebben van de materie en daardoor zaken opmerken die anderen niet kunnen zien. Daarmee
kunnen zij bevindingen op waarde schatten. Dat voegt extra waarde toe aan de terugkoppeling
over bevindingen die gedaan zijn. Een aantal evaluaties heeft deze extra toevoeging ook daadwerkelijk in zich. Evaluatoren maken zich in enkele gevallen kenbaar door nadrukkelijk hun mening te
geven. In twee rapporten wordt nadrukkelijk de zinsnede ‘naar onze mening…’ gebruikt, waarmee
een persoonlijke observatie van de evaluator wordt ingeleid. Ook is in één van de rapporten een
vergaande analyse gegeven van aanvullende aanbevelingen, waarmee de evaluator verder gaat
dan strikte observaties en conclusies over deze observaties. Het werken met peer groups, zoals in
één van de rapporten het geval is, heeft ook elementen van de Art Critisism-aanpak. De mening en
ervaring van peers’ houdt in dat ervaringsdeskundigen meekijken met het project en hun mening
geven. Dat is vervolgens de basis voor terugkoppeling over het project.
Het Decision-making Model buigt zich meer over de langetermijneffecten en keuzes die gemaakt
moeten worden over het vervolg van een project. Van de 88 rapporten zijn 23 rapporten vanuit
een decision-making-perspectief geschreven. Vooral de conclusie over wat goed gaat en wat
beter kan (of wat minder goed gaat) en de wijze waarop daar bijsturing aan kan worden gegeven,
vormen het onderwerp van de evaluatierapportage. In de aanbevelingen is in deze rapporten
terug te lezen wat vervolgstappen zijn voor beleidsmakers, en of de eindgebruikers klaar zijn voor
de opgeleverde service.
Het Discrepancy Model gaat over de compliantie aan standaarden. Deze standaarden kunnen
door de opdrachtgever en de organisatie gegeven zijn. De standaarden kunnen ook de mijlpalen
zijn van een project of programma, die al dan niet gehaald worden. Deze manier van evalueren is
13 maal waargenomen. In een aantal rapporten is getoetst aan een vooraf vastgesteld normenkader, denk aan het toetsingskader voor bedrijfsvoering van een organisatie, of het toetsingskader
van het organiseren van een project volgens de uitgangspunten van PRINCE2. Deze kaders zijn
vervolgens in een auditaanpak opgenomen.
175

8

Hoofdstuk 8.

Het Goal-Based Model - ook wel objectives based, behavourial objectives based- of objective
attainment model genoemd, - gaat uit van de doelen die aan een project zijn meegegeven (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Vaak is de projectopdracht of het plan van aanpak de basis voor deze
doelen (Scriven, 1991). In 16 situaties is sprake van een Goal-Based-aanpak en is het plan van
aanpak, het projectplan of de doelstelling van het project zelf onderwerp van de evaluatie.
Voor het Goal-Free Model (Goal Free Evaluation, GFE) is 30 maal bewijs gevonden. De 30 genoemde
evaluatierapporten hebben bijna allemaal een hybride vorm. In twee situaties is alleen buiten het
project gekeken of het te bereiken effect ook daadwerkelijk is bereikt: heeft het project impact
gehad op de organisatie, en zijn burgers in staat gebruik te maken van de ontwikkelde voorziening.
Het System Analysis Model beschouwt een project als een systeem met input, throughput en
output. De evaluatie vindt gestructureerd plaats en plaatst een project vaak ook in een breder
systeem, namelijk dat van de organisatie zelf. Het aantal evaluaties dat elementen van het Systems
Analysis Model in zich heeft is 21. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie met andere
modellen. Slechts zesmaal is er sprake van een breder doorgevoerde System Analysis-aanpak:
– Achtmaal is er een combinatie met de Goal-Free-aanpak, maar waarbij vooral de output en de
effecten worden onderzocht.
– Driemaal is er een combinatie met de Goal-Based-aanpak, waarbij de System Analysis-aanpak
gebruikt wordt om te kijken naar de doelen die aan het project zijn meegegeven en de wijze
waarop ze bereikt zijn.
– Tweemaal is er een combinatie met de Decision-making-aanpak, en levert de System Analysis
een indicatie van bevindingen over (project)resultaat, output en outcome.
– Tweemaal wordt de System Analysis-aanpak gecombineerd met respectievelijk het vaststellen
van het gebruik van de standaard en het vaststellen van de efficiëntie van een project.
In het Transactional Model is sprake van een voortdurende interactie tussen evaluator en projectdeelnemers. De aanpak is ook bekend onder namen als Participatory Model, Collaborative
Model, Transformative Participatory Evaluation (Russ-Eft & Preskill, 2009), of Responsive Approach
(Patton, 2002). De evaluatierapporten die onderzocht zijn geven weinig bewijs van evaluatoren
die daadwerkelijk in interactie met de projectleden een evaluatie uitvoeren. In 13 projecten zijn
wel elementen van de transactionele aanpak terug te vinden, omdat de focus ligt op het leren
begrijpen van het programma.
Binnen deze 13 rapporten is aanvullend bewijs gevonden:
– In twee situaties wordt gesproken over het veranderen van het project tijdens de evaluatie.
– In twee andere rapporten van geëvalueerde projecten is een beschrijving opgenomen met de
expertmening van de evaluatoren en de bemoeienis van het reviewteam.
– In één rapport is de focus van de evaluatie vooral om van te leren.
In vier van deze laatste vijf evaluatierapporten is sprake van een tussentijdse evaluatie.
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Tabel 8.14: Aantal rapportendat uitgaat van één of meerdere evaluatiemodellen
Evaluatiebenadering

Aantal

Adversary

0

Art Critisism

19

Decision-making

23

Discrepancy

13

Goal-Based

16

Goal-Free

30

System Analysis

21

Transactional

13

Totaal

135

Aanvullende toelichting op overlap in de telling van
rapporten t.a.v. de evaluatiemodellen

– A
 chtmaal in combinatie met het Goal-Free Model.
– Driemaal in combinatie met het Goal-Based
Model.
– Tweemaal in combinatie met het Decision-making
Model.
– Tweemaal in combinatie met het Discrepancy
Model.
– Zesmaal afzonderlijke System Analysis-aanpak

8.5.5.	Resultaten technieken van dataverzameling, -structurering en -beoordeling
In 32 evaluatierapporten (36%) worden geen uitspraken gedaan over evaluatietechnieken voor
het verzamelen, structureren of beoordelen van data. Dat wil niet zeggen dat er geen evaluatietechnieken zijn toegepast, maar de wijze waarop data is verzameld is niet beschreven in de
rapporten.
Voor het uitvoeren van een evaluatie is de meest gebruikte manier van dataverzameling het
interview. In 48 rapportages van de 88 is gebruikgemaakt van interviews om informatie te verzamelen. Van dit aantal wordt vooral gekozen voor het face-to-face-interview. Dit is in 40 van de
88 rapportages het geval. Gesprekken via de telefoon of het uitvragen van specifieke zaken via
e-mail komt minder voor, respectievelijk zeven keer en één keer. In een aantal rapporten worden
geïnterviewden ook nadrukkelijk bedankt voor het vrijmaken van hun tijd, waardoor de evaluatie
binnen de gegeven, vaak beperkte, tijd afgerond kon worden.
Gesprekken worden vaak vergezeld van voorbereidende of aanvullende documentstudie, ofwel
deskresearch. In 33 evaluatierapporten is aangegeven dat er documentstudie heeft plaatsgevonden, en in 32 gevallen is dat gebeurd in combinatie met het houden van interviews.
Naast interviews en documentstudie, wordt ook vaak gebruikgemaakt van het werken met groepen. In de evaluaties wordt 19 maal gerefereerd aan werken met groepen. Hier is een aanvullende
onderverdeling te maken:
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– In acht gevallen worden groepsgesprekken gevoerd. Dit is een tussenvorm van een evaluatie
met één persoon en een workshop waarin interactief met de groep wordt gewerkt aan een
evaluatie.
– Workshops komen zesmaal voor.
– Het werken met een specifieke focusgroep is vijfmaal gevonden in de rapportages.
De enquête wordt niet heel vaak ingezet bij het doen van evaluaties van ICT-projecten, slechts 10
keer is daar melding van gemaakt.
Andere dataverzamelingstechnieken komen slechts zeer summier voor. De inzet van ‘peers’ om
gegevens te leveren, of het doen van observaties komen bijvoorbeeld respectievelijk tweemaal
en éénmaal voor.
Andere dataverzamelingstechnieken die genoemd worden, maar slechts zeer beperkt, zijn:
– Bestuderen gebruik van een voorziening (analyse internet traffic)      (2)
– Observaties      (1)
– Zelfevaluatie      (1)
– Casebeschrijving op basis van projectresultaten      (1)
– Kosten- batenberekening      (1)
– Benchmark      (1)
Voor het structureren van de data is beperkt bewijs gevonden. Dat houdt dus in dat de evaluatoren daarover weinig schrijven in hun rapportages. In zes rapporten wordt gesproken over een
structurering van bevindingen volgens kleurcodes of volgens een bepaald schema. Deze schema’s
zijn in vijf situaties ook de basis voor de rapportage zelf. Het gaat in deze vijf situaties om het
gebruik van zogenoemde ‘smileys’ en het gebruik van een BOREA-indeling (Bevindingen – Oorzaken – Risico’s – Eigenaar – Advies).
Soms wordt ook een SWOT-analyse gebruikt (Strenghts – Weaknesses – Opportunities - Threaths)
voor het structureren van data. In drie van de 88 rapporten komt dit voor.
Voor het beoordelen van de data is ook weinig bewijs gevonden. In zes van de 88 rapporten is
gebruikgemaakt van de hoor en wederhoor aanpak. In andere rapporten staat daar niets over
beschreven. In vier rapporten is gebruikgemaakt van statistische methoden om cross-referenties
te doen. De data waren in deze gevallen op basis van onder meer enquêtes verzameld. Daardoor
kan data onderling vergeleken worden en kan de robuustheid van de analyse geverifieerd worden.
Een dergelijke grondige aanpak wordt echter beperkt toegepast.
Controlemechanismen zoals triangulatie en de inzet van peers zijn niet terug te lezen in de rapporten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de diverse nieuwe media om onderzoeksresultaten
en data te vergaren en daarna te toetsen.
178

Beschrijving van de resultaten

Tabel 8.15: Technieken van dataverzameling die gebruikt worden in de evaluatierapporten
Technieken voor dataverzameling

Aantal

Aanvullende gegevens t.a.v. de technieken

Interviews met personen

48

 0 interviews, face-to-face.
– 4
– Zeven telefonische interviews.
– Één interview met verdiepingsvragen per
e-mail.

Documentstudie

33

Documentstudies en face-to-face-interviews
gaan in 32 situaties samen.

Groepswerk

19

 chtmaal groepsgesprek, waarvan éénmaal in
– A
de opzet van een quasi-experiment, dus met
twee parallelle groepen.
– Zesmaal workshops.
– Vijfmaal focusgroepen.

Enquête

10

Peer review

2

Bestuderen gebruik van een
voorziening (analyse internet traffic)

2

Observaties

1

Zelfevaluatie

1

Casebeschrijving op basis van
projectresultaten

1

Kosten-batenberekening

1

Benchmark

1

Evaluatietechnieken zijn onbekend
(niet beschreven)

32

Totaal

151

Participatief onderzoek, maar niet in een
etnografische context.

Tabel 8.16: Technieken van datastructurering die gebruikt worden in de evaluatierapporten
Technieken voor structureren van de data
Dashboards met kleuren

6

SWOT-analyse

3

Geen techniek voor structurering
beschreven

79

Totaal

88

8

– D
 riemaal met smileys, (rood-oranje-groen).
– Tweemaal aan de hand van een BOREAindeling.
– Éénmaal met een ‘wat gaat goed - wat kan
beter’-indeling
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Tabel 8.17: Technieken van databeoordeling die gebruikt worden in de evaluatierapporten
Technieken voor beoordelen van data
Gebruik van hoor en wederhoor

6

Crossreferentie uitvoeren

4

Geen techniek voor beoordeling
beschreven

78

Totaal

88

8.5.6.	Resultaten typen evaluaties
Bij evaluatietypen wordt gekeken naar de volgende indelingen, zoals die in hoofdstuk 3 zijn beschreven:
– Amateur versus professionele evaluatie.
– Formele versus informele evaluatie.
– Formatief versus summatief evalueren.
– Intrinsieke versus payoff-evaluaties.
– Preordinate versus responsive evaluatie.
– Performance versus conformance evaluatie.
Het merendeel van de evaluaties van ICT-projecten binnen de overheid wordt uitgevoerd door
professionals: 64 van de 88. De evaluatie wordt gedaan door personen die opgeleid zijn tot het
doen van evaluatief onderzoek.
Een kleiner deel van de evaluaties wordt uitgevoerd door personen die geen onderzoeksachtergrond hebben: 24 van de 88. Deze evaluaties worden bestempeld als ‘amateurevaluatie’. In de
rapportages is dat te zien aan de rollen van de personen die de evaluatie uitvoeren: projectleiders
of lijnmedewerkers van een organisatie. Kenmerkend voor deze rapportages is de vaak persoonlijke stijl van de schrijver van het rapport, de afwezigheid van belangrijke hoofdstukken als leerervaringen, opdracht of onderzoeksvragen, en de afwezigheid van methoden en technieken, zoals
interviews, documentanalyse of technieken om data te verzamelen. Slechts één rapport vermeldt
dat er input aan groepen van medewerkers is gevraagd, waarmee iets van een dataverzamelingstechniek wordt aangetoond. Alle rapporten zijn intern binnen de verschillende organisaties uitgevoerd, en niet door externe evaluatoren. De amateuraanpak doet overigens geen uitspraak over
de inhoud of de kwaliteit van de rapportage. Een groot deel van de als ‘amateur’ geclassificeerde
rapporten hebben een rijke verscheidenheid aan onderwerpen die geraakt worden in de evaluatie
en zijn in enkele gevallen zeer uitgebreid van opzet.
Het merendeel van de evaluaties van ICT-projecten binnen de overheid wordt uitgevoerd op
formele wijze: 79 van de 88. De evaluatie wordt gedaan door personen die opgeleid zijn tot het
doen van evaluatief onderzoek. Zeven van de negen informele evaluaties zijn evaluaties van kleine
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omvang, gebaseerd op één of meerdere gesprekken en op de individuele vastlegging van diverse
waarnemingen en bevindingen door één persoon.
In het onderscheid tussen formatief en summatief blijkt, dat net iets meer evaluaties plaatsvindt
na afloop van een project: 50 evaluaties zijn summatief. In vijf gevallen is de evaluatie tijdens de
looptijd van het project uitgevoerd, maar is alleen teruggekeken naar het verleden. Deze rapporten zijn als ‘summatief’ bestempeld. In één situatie is de evaluatie voorafgaand aan het project
uitgevoerd, en dienen de bevindingen als input voor het project. Het is echter niet duidelijk of
er ook na afloop van dat project nog een evaluatie of meting is gedaan. Deze rapportage is als
‘formatief’ meegeteld in de resultaten. In 12 rapporten is specifiek aangegeven dat deze evaluatie
niet tijdens het project, maar na afloop van een projectfase heeft plaatsgevonden. 39 evaluatierapporten zijn opgesteld naar aanleiding van evaluaties die tijdens de looptijd van een project
zijn uitgevoerd, en zijn dus formatief van aard. In deze rapportages staan dan ook voor een deel
aanbevelingen die bedoeld zijn om vooruit te kijken. Soms duurt het lang voordat een evaluatie
wordt uitgevoerd na afloop van een project. Voor drie rapporten geldt dat de evaluatie na drie,
vier of zes maanden plaatsvindt.
Interessant om te zien is dat er bijna geen gemixte vormen voorkomen voor formatieve en summatieve evaluaties. De twee evaluaties die wel een gemixte variant aanbieden, doen dat doordat
ze in hun beschrijving eerdere rapportages aanhalen en daarvan de mate waarin de aanbevelingen zijn opgevolgd bespreken, een oordeel geven over het verloop tot dat moment en nieuwe
aanbevelingen geven over het vervolg.
Tussen de intrinsieke en payoff-evaluaties blijkt geen significant verschil aanwezig. 43 van de 88
evaluatierapporten doet uitspraken over het object van onderzoek zelf: het project en de wijze
waarop het project verloopt of verlopen is (intrinsiek).
48 van de 88 evaluatierapporten legt in de evaluatie de aandacht op de resultaten van het project
en hoe de omgeving daarmee om gaat (payoff). Voorbeelden hiervan zijn projecten die services
in de zorg aanbieden of diensten ontwikkelen voor het onderwijsveld. Een groot deel van de evaluaties van ICT-projecten kijkt naar het effect op bepaalde bevolkingsgroepen, en of en hoe deze
groepen de producten en diensten gebruiken.
In slechts drie evaluaties krijgen beide aspecten nadrukkelijk aandacht. In deze gevallen gaat het
om de uitvoering van een wettelijk opgelegde taak en bijbehorende voorziening in een gemeente.
De relatie tussen de manier waarop de voorziening is gerealiseerd en het gebruik ervan, hebben
een duidelijke relatie met elkaar en zijn in één evaluatierapportage beschreven.
Evaluaties van ICT-projecten bij de overheid zijn voor een groot deel responsive: in 62 van de 88 rapporten is deze aanpak gevolgd. Projectbetrokkenen, opdrachtgever en andere belanghebbenden
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worden in het onderzoek betrokken. Er is dus sprake van een gedeeltelijke participatieve aanpak.
De technieken die de evaluatoren daarvoor gebruiken zijn dan ook interviews, documentanalyse en
de studie van de casuïstiek. Ervaringen en bevindingen vormen een belangrijk deel van de evaluatie.
Het berekenen van bereikte resultaten, het gebruik van statistiek en kwantitatieve onderzoeksmethoden, passend bij de preordinate aanpak, komt 26 van de 88 keer voor. De preordinate aanpak
lijkt wat formeler en strakker, en maakt ook gebruik van een gestructureerde manier van werken
en het benoemen van de doelen die getoetst worden in de evaluatie. In twee rapportages zijn
interviews gebruikt, maar dan met name voor het aanvullen van de bevindingen.
Vooruitkijken en terugkijken, het doen van aanbevelingen voor een vervolg of het vaststellen hoe
een project tot dan toe verlopen is, zijn benaderingen die even vaak voorkomen. Rapporten met
de nadruk op terugkijken – conformance – komen 57 van de 88 keer voor, rapporten die vooruit
kijken – performance- komen 56 van de 88 keer voor.
In 25 gevallen is er sprake van een combinatie: op basis van bevindingen en conclusies doet de
evaluator aanbevelingen voor de toekomst. Dat houdt dus in dat 32 evaluatierapporten alleen
terugkijken en geen aanbevelingen doen voor de toekomst. Deze evaluaties ronden een fase af
en kijken of een project goed verlopen is, in welke mate eindproducten zijn opgeleverd en of
betrokkenen tevreden zijn. Dat houdt ook in dat 31 rapporten alleen vooruit kijken en minder
nadruk leggen op conclusies over het projectverloop in het verleden.
Tabel 8.18: Aantal rapporten voor de verschillende typen van evalueren
Vijf keuzen in typen evalueren

Aantal

Professioneel

64

Amateur

24

Totaal

88

Formeel

79

Aanvullende gegevens t.a.v. dubbeltellingen voor
typen

Informeel

9

Totaal

88

Formatief

39

Tweemaal een mix van formatief en summatief.

Summatief

50

Tweemaal een mix van formatief en summatief.

Totaal

89

Intrinsiek

43

Driemaal een mix van intrinsiek en payoff.

Payoff

48

Driemaal een mix van intrinsiek en payoff.
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Vijf keuzen in typen evalueren

Aantal

Aanvullende gegevens t.a.v. dubbeltellingen voor
typen

Totaal

91

Preordinate

26

Responsive

62

Totaal

88

Performance

56

25 keer een mix van performance en
conformance.

Conformance

57

25 keer een van performance en conformance.

Totaal

113

8.5.7.	Resultaten duur van de evaluatie en reflectie op literatuur
Veel evaluatierapporten geven niet aan hoe lang de evaluatie heeft geduurd, in 49 rapporten
is daar geen indicatie van gegeven. Voor de rapporten waarin dat wel staat blijkt de duur van
evaluaties tussen de vier dagen en 42 weken te liggen. Wat een realistische of gebruikelijke doorlooptijd van een evaluatie zou moeten zijn is onbekend; de literatuur geeft daar geen uitsluitsel
over. Fitzpatrick et al. (2010) geven aan dat er voldoende tijd moet zijn om de informatie te laten
reviewen door stakeholders, voor een eventuele dialoog tussen groepen en voor het overdenken
van de bevindingen en de wijze waarop het rapport wordt geschreven. Een evaluatieplan is daar
het hulpmiddel voor. Met een dergelijk plan kan ook de tijdlijn gemanaged worden.
Veel evaluaties lijken na 1 à 2 maanden te zijn afgerond, zie tabel 8.19.
Tabel 8.19: Duur van de evaluatie
Duur van de evaluatie

Aantal rapporten

– 4 dagen

1

– 5 dagen

2

– 4 weken

14

– 8 weken

10

– 12 weken

4

– 14 weken

1

– 16 weken

2

– 17 weken

1

– 20 weken

2

– 28 weken

1

– 42 weken

1

– Onbekende duur

49

8
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8.6. Uitvoering van de evaluatie

Figuur 8.8: Fase 5 van het evaluatieproces: uitvoeren evaluatie

8.6.1. Inleiding tot resultaten
In de uitvoeringsfase van de evaluatie worden de onderwerpen bepaald die in een evaluatie worden onderzocht. Bij het ontwerp van een evaluatie zijn dit de onderwerpen waarvan een nadere
operationalisatie is gedaan, gebaseerd op de doelstelling en de vraagstelling van de evaluatie. In
dit onderzoek is nagegaan of de beschrijving van de doelstelling en de vraagstelling in het evaluatierapport zijn opgenomen. Zie ook paragraaf 8.5.3.
Daarnaast zijn alle evaluatierapporten onderzocht op het voorkomen van specifieke inhoudelijke
onderwerpen. Dat is gedaan door middel van een inhoudsanalyse van woorden in de rapporten
die refereren aan de interne context van het project, en woorden die refereren aan de externe
context van het project.
Er is een inhoudsanalyse verricht door middel van tekst-search om inzicht te krijgen in de grote
hoeveelheid data die gerelateerd is aan beide onderwerpen. Daarbij zijn de elementen die gemarkeerd zijn als ‘intern’ en extern’ in evaluatierapporten als bronmateriaal gebruikt. Er is dus gekozen
om de evaluaties als bron te gebruiken. Evaluaties kunnen in beginsel namelijk een oneindig aantal
onderwerpen en issues van een project onderzoeken. Het is niet mogelijk vooraf alle onderwerpen
die mogelijk in een evaluatie kunnen voorkomen te indexeren en te operationaliseren.
Naast de analyse van kenmerken gericht op de interne projectomgeving en de omgeving buiten
het project, zijn specifieke onderwerpen onderzocht waarvan mag worden verwacht dat ze aandacht krijgen in evaluaties op basis van de literatuur. Zie daarvoor hoofdstuk 4 en bijlage 4.
Deze paragraaf behandelt achtereenvolgens:
– De interne context (op basis van inhoudsanalyse).
– De externe context (op basis van inhoudsanalyse).
– De beschrijving in de evaluatie van de kerntaak en mate van volwassenheid van het project.
– De relatie die in de evaluatie is gelegd tussen de bedrijfs- en organisatiedoelstellingen en het
project.
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– Onderzoek in de evaluatie naar de governance en het risicomanagement van het project.
– Het relevante portfolio van (gerelateerde) projecten zoals beschreven in de evaluatie.

8.6.2.	Resultaten projectomgeving (interne focus)
Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten volgt eerst een korte toelichting op de totstandkoming van de resultaten. Voor het aandachtspunt ‘projectomgeving (interne focus)’ is namelijk een
aanvullende analyse uitgevoerd door middel van een tekst-search. Dit is gedaan door het selecteren
van teksten in de evaluatierapporten die als label ‘interne context’ hebben meegekregen. In de
onderstaande analyse zijn veelvoorkomende woorden weergegeven. Hierbij is gelet op woorden in
hun verschillende verschijningsvormen. Een voorbeeld: zowel ‘plan’ als ‘planning’ en ‘plannen’ zijn
ongeacht het gebruik van hoofdletters of kleine letters samengebracht onder het begrip ‘Planning’.
Het overzicht van de 43 meest gebruikte begrippen is vervolgens nader geanalyseerd. Het aantal
van 43 is gebaseerd op het aantal woorden dat meer dan zeven keer voorkomt, en dat relevant
is voor de analyse. Werkwoorden, tussenwoorden, bijwoorden vallen buiten de scope. Woorden
die zeven keer of minder voorkomen, dus in minder dan 10% van de evaluatierapporten, zijn in de
analyse niet nader beschreven. Wel is gekeken of er bijzondere woorden met een ‘lage’ score zijn
die toch relevant zijn. Zo zijn ‘capaciteit’ en ‘communicatie’ wel opgenomen vanwege de verwantschap met de woorden die hoog scoren op hun voorkomen.
De woorden zijn vervolgens geclusterd naar inhoudelijke gebieden. Daarbij zijn de volgende
clustering onderkend:
– Projectproces, samenwerken en het eindproduct.
– Formele projectstructuur.
– Informele projectstructuur.
– Besturing.
– Kwaliteit.
– Instrumentarium van een project.
Tot slot is gekeken naar het aantal rapporten waarin de woorden voorkomen. Als een woord
meerdere keren voorkomt in één rapport, is dat rapport één keer meegeteld. De resultaten staan
vermeld in de tabellen 8.20 tot en met 8.25.
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1. Voorkomen van een beschrijving over het projectproces, samenwerken en het eindproduct:
Tabel 8.20: Het voorkomen van woorden die het projectproces, samenwerken en het eindproduct aangeven
Woord / begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Proces(sen)

54

– D
 e benoemde processen betreffen in slechts twee gevallen het
projectproces zelf.
– De andere processen beschrijven:
–	Processen van de organisatie waar het project van
afhankelijk is voor de uitvoering van het project zelf.
–	Impact van het project op het verbeteren van de interne
organisatieprocessen.
–	Andere processen die uitgevoerd worden of vernieuwd
worden binnen de organisatie, en waar de projectresultaten
op moeten aansluiten.

Gebruikers

41

Gegevens over gebruikers van de eindproducten van het project,
worden door 41 projecten gebruikt om de projectuitvoering te
richten of te plannen. Men let op het gebruik van voorzieningen en
op bijvoorbeeld bezoekersaantallen op websites om rekening mee te
houden in het project.

Systemen

29

– In 28 rapporten wordt geschreven over het systeem dat gemaakt
wordt door een project, de kosten van een verandering in het
systeem, of de performance van een systeem dat door het project
gebruikt wordt. In deze gevallen gaat het dus om een IT-applicatie.
– In één rapportage wordt gesproken over een ecosysteem van
maatregelen en processen: een samenspel van werkwijzen vanuit
de systeembenadering.

Implementatie
en invoeren

25

Implementaties zijn de trajecten die volgen nadat een project
zijn eindresultaat heeft opgeleverd. De termen invoeren en
implementatie worden hier beide voor gebruikt.
Een project is verantwoordelijk voor het organiseren van een goede
overdracht. Vaak lopen de implementatie-voorbereidingen al tijdens
de projectuitvoering. In 25 rapporten wordt aan de implementatie
aandacht gegeven. In drie situaties wordt de vraag gesteld of het
project voldoende input heeft geleverd bij de invoering.

Medewerkers

25

In 25 rapporten wordt gesproken over medewerkers:
– In zeven situaties worden de projectmedewerkers benoemd.
– In 18 gevallen gaat het over medewerkers uit de organisatie die te
maken hebben met de projectresultaten, die gelieerd zijn aan het
project in de vorm van het volgen van trainingen, of die als testers
meewerken aan het verbeteren van het projectresultaat.
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Woord / begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Website(s)

17

 ebsites worden in de meeste gevallen door projecten
– W
opgeleverd als resultaat.
– In drie gevallen zorgen websites voor input in het planproces en
de projectuitvoering door wensen en meningen te vragen van
buiten het project.
– In vijf gevallen wordt een website gebruikt om informatie te geven
of verantwoording af te leggen over het project.

Producten

16

In 16 rapporten wordt iets gezegd over de concrete producten van
een project. In vijf situaties worden die producten daadwerkelijk
benoemd, in andere gevallen gaat het de evaluator meer om de
manier waarop de producten tot stand komen en de wijze waarop
het project gefunctioneerd heeft. Analyses van eindproducten
die door het project worden opgeleverd, komen niet voor in de
evaluatierapporten.

Resultaten

16

– In 16 rapporten worden de concrete resultaten van het project
benoemd in termen van producten, diensten of wordt de duiding
van de daadwerkelijke projectresultaten opgesomd.
– In vijf rapporten wordt de verbeterde e-dienstverlening aan
burgers als verbijzondering van het projectresultaat benoemd.

Programma

16

– In zeven rapporten lopen de termen project en programma door
elkaar. Deze rapporten worden beschouwd als evaluaties van een
project.
– Vijf rapporten geven aan dat het project onderdeel uitmaakt van
een breder programma van projecten en initiatieven vanuit het
management.
– In vier rapporten wordt het woord programma gebruikt als
referentie naar een heel ander onderwerp buiten het project,
bijvoorbeeld een set van functionele eisen (requirements), een
programma van het management of een extern opleidingstraject
dat speelt.

Diensten

13

 et gaat hier zesmaal om diensten als in ‘dienstonderdelen’ van
– H
overheidsorganisaties.
– In de andere zeven gevallen gaat het om diensten die aangeboden
worden aan de klant. Deze diensten worden alle ondersteund
door, of zijn gerelateerd aan, een ICT-voorziening.

Business case

13

In 13 rapporten wordt gesproken over de business case van het
project: is er een business case, wat staat er allemaal in, en is het
basis voor de besturing van het project?

Capaciteit

7

– E en aantal projecten heeft capaciteit van de lijnorganisatie nodig,
en die blijkt lastig te alloceren. Dat brengt in ieder geval voor vier
projecten problemen met zich mee.
– Drie andere projecten melden dat extra taken als vergaderen en
bijvoorbeeld het tijdschrijven te veel tijd en capaciteit vergen.
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2. Voorkomen van woorden die een beschrijving geven over de formele projectstructuur:
Tabel 8.21: Het voorkomen van woorden die een beschrijving over de formele projectstructuur geven
Woord/begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Kosten (31) en
financiën (12)

43

– K
 osten komen terug in de verhouding van kosten en baten van
een project. In 11 rapporten is dat het geval.
– In de andere 20 rapporten wordt met kosten gerefereerd aan de
kosten van het project in termen van:
–	Techniek: softwareaankoop of ontwikkelen van software.
–	Personeelskosten en trainingen.
– Financiën komt in 25 rapporten terug. Als er ontdubbeld wordt
voor rapporten waarin zowel aan ‘kosten’ als financiën’ wordt
gerefereerd, zijn er 12 extra rapporten die de financiën van het
project beschrijven. Als het over de financiën van het project gaat,
wordt gerefereerd aan:
–	De financiële onderbouwing van het project en de wijze van
financieel beheer / sturing van een project.
–	De beschikbaarheid van geld.

Beheer

32

– In 29 rapporten wordt gesproken over het beheer van de
producten en diensten die projecten leveren (technisch en
functioneel beheer), of het beheren van informatie, waaronder
content, persoonsgegevens of inhoudelijke gegevens over
polissen of andersoortige brongegevens.
– In drie rapporten is sprake van financieel beheer of het beheer
van bedrijfsmiddelen.

TRVB’s

19

De Taken, Rollen, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden
(TRVB’s) van projectleden worden in 19 rapporten beschreven. In
de evaluaties wordt daarover aangegeven of deze TRVB’s al dan niet
helder zijn beschreven.

Rapportage

18

In 18 rapporten wordt geschreven over de rapportages van het
project. In acht rapporten worden opmerkingen gemaakt over de
kwaliteit van de rapportage en of die kwaliteit wel of niet goed is.

Gegevens

17

 ij ‘gegevens’ gaat het in alle 17 rapporten om het ontvangen,
– B
registreren en beheren van gegevens.
– In twee rapporten wordt in de evaluatie tevens nader gekeken
naar de kwaliteit van deze gegevens.

Overleg

16

Projectoverleggen worden in 16 rapportages benoemd. Het gaat om
de volgende soorten overleggen:
– Projectoverleg (7).
– Overleg met ketenpartners (7).
– Overleg van de stuurgroep (2).

Controle

11

– C
 ontrole gaat één keer over de span of control van de
projectleider, en:
– in de 10 andere gevallen om controles op de kwaliteit
van gegevens op het eindproduct (6), of de financiële
controlemechanismen van het project (4).
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Woord/begrip

Communicatie

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd
5

In vijf evaluatierapporten wordt gerefereerd aan het
communicatieplan van het project. Alle andere communicatie die
beschreven wordt, is communicatie tussen project en omgeving, en
is opgenomen bij de externe context.

3. Voorkomen van woorden die een beschrijving over de informele projectstructuur geven:
Tabel 8.22: Het voorkomen van woorden die een beschrijving over de informele projectstructuur geven
Woord / begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Betrokkenheid

27

Betrokkenheid van belanghebbenden die bij een project betrokken
zijn, kunnen intern en extern zijn. In 27 rapporten wordt een
indicatie gegeven van de interesse van deze partijen. Sommige
projecten lijken deze betrokkenheid ook te organiseren door actief
de afstemming te zoeken met partijen via overlegvormen vanuit het
project, trainingen, gebruikerstesten en het actief benaderen van
stakeholders.

Kennis

16

In de 16 rapporten waarin over kennis wordt geschreven, gaat het
met name over de kennis van de projectmedewerkers (10) en in
mindere mate over de kennis van de personen die met het product
van het project aan de slag gaan (6).

Afspraken

12

12 rapporten schrijven over de manier van het maken en bijhouden
van afspraken. In drie situaties werken deze afspraken heel goed,
en houdt men zich eraan. In zeven situaties zijn er wel afspraken
gemaakt, maar wordt er van afgeweken, houdt men zich er niet aan
of leiden afspraken juist tot meer escalaties.

Bestuurlijk

11

Bestuurlijke issues worden in 11 rapporten nadrukkelijk benoemd.
Deze issues zijn lastig formeel te beschrijven. Evaluatoren zien wel
dat er bestuurlijke issues zijn, of dat er bestuurlijke besluiteloosheid
is, of dat er ‘veel’ bestuurslagen zijn, maar de nadere duiding hiervan
is niet geoperationaliseerd.

Managers

9

Management wordt hier tot de informele structuur gerekend, omdat
in de evaluatierapporten management meer in algemene termen
wordt beschreven. In negen rapporten worden wel uitspraken
gedaan over ‘het management’ of over ‘de managers van de
business’. Vooral de mate van betrokkenheid die er is, of de invloed
die zij hebben op het project, of de ambitie die zij uitspreken over de
organisatie, is onderwerp van de evaluatierapporten.
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4. Voorkomen van woorden die een beschrijving over de besturing geven:
Tabel 8.23: Het voorkomen van woorden die een beschrijving over de besturing van de evaluatie geven
Woord/begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Planning

60

Planning, planningen en plannen zijn de meest genoemde woorden
in de evaluaties als het gaat om de interne context van een project.
In 59 gevallen betreft het de planning van het project of een deel
van het project. In één geval gaat het om een ‘plan B’, behorende bij
een noodscenario.

Probleem

16

Binnen projecten komen tijdens de uitvoering één of meerdere
problemen voor. In 16 rapporten wordt daar ook over geschreven.
Het betreft problemen als:
– Betrouwbaarheid van de techniek (5).
– Capaciteit / beschikbaarheid van de projectmedewerkers (4).
– Verantwoording van de kosten (4).
– Het managen en oplossen van problemen (3).

Stuurgroep

20

In 20 rapporten wordt de stuurgroep benoemd. Het gaat in de
rapportages over de beschrijving van de positie van deze stuurgroep,
en vaak ook over de samenstelling van de stuurgroep. Als er
geschreven wordt over de stuurgroep wordt in evaluaties ook
aangegeven op welke wijze de stuurgroep zijn werk doet, hoe de
stuurgroep zijn informatie krijgt en of de stuurgroep in zijn rol blijft
gedurende het project.

Aanpak

16

De beschrijving van de aanpak gaat in op de visie die is verwoord in
de plannen of in het plan van aanpak. Het gaat in deze gevallen om
een integrale, of juist om een stapsgewijze aanpak van uitvoering, of
om een gefaseerde aanpak in het project.

Helpdesk

10

Onderdeel van een beheerorganisatie is de helpdesk, die in 10
rapporten wordt benoemd. De helpdeskfunctie komt 10 keer voor.
Deze helpdeskfunctie komt overigens in geheel andere rapporten
voor dan de opmerkingen over een beheerfunctie.

Beheerorganisatie

8

Acht rapporten beschrijven de noodzaak van een ingerichte
beheerorganisatie voor de overdracht van hun producten aan
de lijnorganisatie. In één situatie is die er nog niet, en in één
situatie is de beheerorganisatie onbekend bij de gebruikers. In alle
andere gevallen geeft het project hier expliciet aandacht aan, en
is meegeholpen om de beheerorganisatie in te richten of om deze
actief te betrekken.
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5. Voorkomen van woorden die een beschrijving over de kwaliteit geven:
Tabel 8.24: Het voorkomen van woorden die een beschrijving over de kwaliteit geven
Woord / begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Testen

23

In 23 van de 88 evaluatierapporten wordt gesproken over het
testen van het op te leveren eindproduct. In de rapporten wordt
het onderwerp testen met kennis van zaken en met kennis van
testsoorten benoemd.

Kwaliteit

18

Bij kwaliteit wordt:
– Driemaal gesproken over de kwaliteit van de rapportages van het
project en de planning.
– 15 maal wordt kwaliteit gerelateerd aan de producten van het
project, zoals de geringe afwijking tussen de testsituatie en de
operatie, de gegevenskwaliteit en het opgeleverde lesmateriaal.

Verbeteren

11

– In de 11 rapportages waarin over verbeteren wordt gesproken,
gaat het in vier situaties om verbeteringen binnen het project
zelf. Voorbeelden zijn het verbeteren van de rapportages, de
testbevindingen en de projectplanning.
– In vijf rapportages wordt gesproken over de verbeteringen die
door het project in een organisatie worden bereikt.
– In twee rapportages worden toekomstige verbeteringen benoemd
in de context van een risico: het budget is te klein om deze
verbeteringen (binnen de organisatie) door te voeren.

Audit

10

– In negen rapporten is aandacht gegeven aan eerdere audits die
het project heeft ondergaan, of waarmee het project te maken
heeft gehad.
– Één rapportage beschrijft de richtlijnen op basis waarvan de
evaluatie is gedaan en hoe de evaluatoren de auditresultaten
hebben weergegeven.

8
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6. Voorkomen van woorden die een beschrijving over het instrumentarium van een project geven:
Tabel 8.25: Het voorkomen van woorden die een beschrijving over het gebruikte (evaluatie-)instrumentarium geven
Woord/begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Technisch (23)
en techniek (13)

34

– In 23 rapporten wordt gesproken over technische specificaties,
technische storingen, technische oplossingen of technische
standaarden en beheer.
– In 13 rapporten wordt tevens gesproken over de techniek zelf,
die al dan niet betrouwbaar is (of dus al dan niet tot technische
storingen leidt), of die wel of niet complex is. Na ontdubbeling van
deze 13 rapporten met de rapporten waarin ook over ‘technische’
zaken gesproken wordt, blijven 11 unieke rapporten over, waarin
dit begrip nader beschreven wordt.

Budget

21

In 21 rapporten wordt gerefereerd aan het projectbudget. In 10
rapporten wordt dit budget ook daadwerkelijk genoemd.

Begroting

16

In 16 rapporten wordt gekeken naar de begroting van het project.
In één van de projecten gaat het over de begrote capaciteit, in
de 15 andere rapporten betreft het de aanwezigheid van een
nader uitgewerkte begroting voor het project, en de eventuele
overschrijding.

Applicaties (10)
en software (6)

16

– A
 pplicaties worden in 10 rapporten beschreven. Het gaat in alle
gevallen om de opgeleverde applicatie vanuit het project. Het gaat
dus om een eindproduct dat wordt opgeleverd.
– In negen rapporten wordt over software gesproken, waarvan zes
rapporten niet overeenkomen met de rapporten waarin ook over
applicaties wordt gesproken. Als over software wordt gesproken,
gaat het ook om software die door projecten wordt aangekocht,
ontwikkeld of gemigreerd, en als eindproduct door het project
wordt opgeleverd aan de (lijn)organisatie.

Architectuur

12

In 12 rapporten wordt over architectuur gesproken. Het gaat in deze
gevallen om de overkoepelende architecturen voor de organisatie
en de onderliggende systemen. De architecturen worden gebruikt
om inzicht te houden en overzicht te krijgen in complexe ketens en
processen.

Training /
opleiding

10

Het verzorgen van opleidingen en trainingen komt in 10 rapporten
voor, en gaat in alle gevallen over het opleiden van eindgebruikers
die met projectresultaten aan de slag gaan. Het trainen van de eigen
projectmedewerkers is nergens beschreven.

8.6.3.	Resultaten relatie project en omgeving (externe focus)
Zoals ook in paragraaf 8.6.1 is toegelicht, wordt in deze paragraaf onderzocht welke onderwerpen
benoemd worden in evaluatierapporten ten aanzien van de relatie project en omgeving (externe
focus). Met andere woorden, uitgaande van het rapport dat bestudeerd wordt, kan aangenomen
worden dat bij het ontwerpen van dat specifieke evaluatieonderzoek een nadere operationalisatie
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heeft plaatsgevonden van de doelstelling en de vraagstelling van die evaluatie. Die operationalisatie zal vervolgens kunnen leiden tot het onderzoeken van projectfactoren in de externe context
van dat project. Die projectfactoren zijn op hun beurt dus weer beschreven onderwerpen in
evaluatierapporten die geanalyseerd zijn.
Omdat er geen referentie is van welke elementen in evaluatierapporten te lezen zijn, is op basis
van het voorhanden onderzoeksmateriaal een analyse verricht. Deze analyse is gedaan door middel van een inhoudsanalyse van woorden in de rapporten die refereren aan de externe context
van het project. Daarbij zijn de elementen die gemarkeerd zijn als ‘extern’ in evaluatierapporten
als bronmateriaal gebruikt.
Voor dit aandachtspunt is een aanvullende analyse uitgevoerd met behulp van een tekst-search.
Hierbij zijn teksten uit de evaluatierapporten geselecteerd die als label ‘externe context’ hebben
meegekregen. In de analyse zijn veelvoorkomende woorden weergegeven. Hierbij is gelet op verschillende verschijningsvormen van woorden. Een voorbeeld: zowel ‘partij’ als ‘partijen’ ongeacht
het gebruik van hoofdletters of kleine letters zijn samengebracht onder het begrip ‘Partijen’. Zie
hiervoor bijlage 7.
Het overzicht van de 21 meest gebruikte begrippen is vervolgens nader geanalyseerd. Het aantal
van 21 is gebaseerd op het aantal woorden dat acht of meer keer voorkomt. Werkwoorden, tussenwoorden, bijwoorden vallen buiten de scope. Woorden die minder dan acht keer voorkomen,
dus in minder dan 10% van de evaluatierapporten, zijn in de analyse niet nader beschreven.
Wel is gekeken of er bijzondere woorden met een ‘lage’ score zijn, die toch relevant zijn. Zo zijn
‘opdrachtgever’, ‘omgeving’ en ‘invoering’ wel opgenomen vanwege de verwantschap met de
woorden met een ‘hoge’ score van voorkomen.
De woorden zijn vervolgens geclusterd naar inhoudelijke gebieden. De volgende clustering wordt
onderkend:
– Organisatiecontext.
– Relevante ontwikkelingen in de context van een project.
– Partners en stakeholders van het project.
– Juridische context.
Tot slot is gekeken naar het aantal rapporten waarin de woorden voorkomen. Als een woord
meerdere keren voorkomt in één rapport, is dat rapport één keer meegeteld. De resultaten staan
vermeld in de tabellen 8.26 tot en met 8.30.
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1. Voorkomen van een beschrijving over de organisatiecontext:
Tabel 8.26: Het voorkomen van een beschrijving over de organisatiecontext
Woord / begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Communicatie

35

– C
 ommunicatie gaat in het geval van de ’externe context’ in
34 rapporten over de wijze waarop vanuit het project met de
organisatie en met de externe partijen wordt gecommuniceerd.
Het gaat daarbij in alle gevallen om de communicatie vanuit het
project met zijn omgeving. De communicatievormen die vaak aan
de orde zijn, zijn: flyers, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, website
en presentaties aan het management, de medewerkers en soms
ook aan de gebruikers buiten de organisatie.
– In één situatie gaat het niet om het communiceren met anderen,
maar om functionarissen die zorg dragen voor de communicatie
binnen een organisatie – dus buiten het project.

Organisatie

29

– In 17 rapporten wordt gesproken over de manier waarop de
eigen organisatie – dus bijvoorbeeld de afdeling, het ministerie,
de gemeente of de business unit - voorwaarden schept voor het
project.
– In 14 rapporten wordt gesproken over de positionering van
het project ten opzichte van de rest van de organisatie, denk
hierbij aan de lijnorganisatie, de leden van de stuurgroep, en de
beschikbare middelen.
– In twee rapporten wordt gesproken over het ‘georganiseerd
zijn’ van contacten tussen de lijnorganisatie en het project en de
manier waarop een bepaalde afdeling haar werk uitvoert.

Systeem

16

– In 15 rapporten wordt er gerefereerd aan een ICT-systeem
waarvan het project afhankelijk is, of wat door andere partijen
wordt geleverd of beheerd.
– In één rapport wordt het woord ‘systeem’ gebruikt als uitleg bij
een overzicht van samenwerkende partijen.

Keten

10

De referentie naar de keten geeft de organisatiecontext aan waar
het project van afhankelijk is. Deze ketens bestaan uit meerdere
partners, vaak ook partners buiten de eigen organisatie. In 10
rapporten is die afhankelijkheid beschreven, met als opmerking dat
deze ketens lang, complex en moeilijk te besturen zijn.

Omgeving

7

In zeven rapporten wordt iets gezegd over de omgeving. Dit is echter
een ruim begrip: het gaat om alles buiten het project zelf. Deze
omgeving wordt dus vaker en meer specifiek beschreven in andere
termen, zie hierboven.

Invoering

7

Bij invoering gaat het vooral om de invoering van projectresultaten
en ICT, en de tijd, kennis en expertise die nodig is voor de invoering.
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2. Voorkomen van een beschrijving over relevante ontwikkelingen in de context van een project:
Tabel 8.27: Het voorkomen van een beschrijving over relevante ontwikkelingen
Woord/begrip

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Gegevens

23

– B
 ij het begrip ‘gegevens’ gaat het in 18 rapporten om de gegevens
die worden uitgewisseld met andere partijen.
– In vier rapporten gaat het om de mate van beveiliging van
gegevens.
– In twee gevallen gaat het om de mogelijkheid van de al dan niet
juiste administratieve vastlegging van gegevens van personen.
– In twee gevallen gaat het om het gebruik van gegevens voor
benchmarking.

Kennis

9

Kennis wordt in de evaluatierapporten gebruikt om aan te geven
dat eindgebruikers, helpdeskmedewerkers, docenten, leerlingen
en burgers een tekort aan kennis hebben en er lastig toegang tot
hebben.

3. Voorkomen van een beschrijving over partners en stakeholders van het project:
Tabel 8.29: Het voorkomen van een beschrijving van relevante stakeholders
Woord / begrip

Relatie

Leverancier

Partijen

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd
23
De relaties die beschreven worden zijn:
– In 18 gevallen de relaties (als in: het zakelijke contact) tussen het
project met externe partijen.
– In twee gevallen de relatie (als in: het emotionele contact) tussen
het project en de burger en de relatie met een leverancier.
21
Leveranciers zijn in alle gevallen leveranciers van kennis of ICTvoorzieningen. Deze leveranciers zijn in feite externe partijen vanuit
het perspectief van het project. In de rapportages worden zowel de
woorden ‘leverancier’ als ‘partij’ gebruikt, maar slechts twee keer in
combinatie met elkaar.
20
In de analyse van partijen gaat het in 20 rapporten om externe
partijen waar het project een relatie mee heeft, en die in het
onderzoek benoemd worden. Achtmaal gebeurt dat expliciet met het
noemen van de naam van de betreffende partij (een organisatie of
bedrijf), in de andere 12 gevallen is dat in algemene termen.
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Woord / begrip

Klant (8) en
cliënt (8)

Stakeholders

Samenwerking

Gebruikers

Partner(s)
Stuurgroep

Ketenpartner

196

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd
16
In 16 evaluatierapporten wordt gesproken over klanten:
eindgebruikers van voorzieningen. In het geval van projecten bij de
overheid zijn dat dus vaak burgers. Cliënten is in dit kader een wat
breder begrip: het kan gaan om eindgebruikers van projectresultaten,
maar het kan ook gaan om burgers die bereikt worden omdat
een overheidsorganisatie haar producten en diensten wijzigt.
Een voorbeeld: In de zorg kunnen vele cliënten (burgers dus)
profijt hebben van een aanpassing in de manier van werken van
zorgprofessionals of in het efficiënter registreren van hun gegevens.
In de analyse is ook aandacht gegeven aan het begrip ‘burger’. Dit
begrip komt in vijf rapporten nadrukkelijk voor (aanvullend op de
hierboven genoemde rapporten, dus binnen de 16 getelde rapporten).
Het gaat bij het benoemen van burgers om een groep die signalen
afgeeft over wat ze van de overheid nodig heeft, en op welke wijze
de dienstverlening aan burgers wordt vormgegeven door middel van
websites of brieven.
13
Stakeholders is in de meeste gevallen synoniem met partijen rondom
een project. In twee rapporten worden daar ook professionals en
respondenten mee bedoeld die meedoen aan het project. Dit is dus
onderscheidend van een deel van de eerder genoemde ‘partijen’,
waarmee vooral organisaties worden bedoeld.
12
12 rapporten gaan nader in op samenwerking. Samenwerking gaat
vaak over de manier waarop het project contacten onderhoudt met
de diverse stakeholders. Soms is die samenwerking alleen te regelen
door collegiaal contact en informele lijnen. In de rapporten staat
vooral beschreven wat het effect is als deze samenwerking wel of niet
goed verloopt.
10
We zien de rol van gebruikers op meerdere manieren terugkomen.
Enerzijds (zevenmaal) als groep die een projectresultaat
voorgeschoteld krijgt, anderzijds (driemaal) als een groep waar
rekening mee moet worden gehouden, en die dus eisen en wensen
hebben, en participeren in het project.
9
De partners die benoemd worden zijn allen partners in de vorm van
organisaties of organisatieonderdelen die helpen het projectresultaat
te realiseren.
9
Bij de stuurgroep is een diffuus beeld te zien:
– Ze hebben geen daadkracht, geen verbinding met de lijn of sturen
onvoldoende (4).
– Ze zijn er nog niet (1).
– Ze moet nog opgericht worden (1).
– Ze bestaat (1).
– Ze moeten langer blijven (1).
– Ze heffen zichzelf op (1).
8
Partners in een keten vormen een onderdeel van de
organisatiecontext. De ketenpartners zelf zijn partijen of stakeholders
voor een project. De ketenpartners worden driemaal expliciet
benoemd, in alle andere gevallen wordt alleen gerefereerd naar het
bestaan van deze partners en het feit dat ze lastig te beïnvloeden zijn.

Beschrijving van de resultaten

Woord / begrip

Opdrachtgever

Aantal
Toelichting
rapporten
waarin het
woord is
genoemd
6
Bij de opdrachtgevers is een diffuus beeld te zien (meerdere opties in
de zes rapporten):
– Ze zijn benoemd (3).
– Ze geven al dan niet een formele opdracht (2).
– Ze zorgen voor afstemming met andere partijen (2).
– Ze faciliteren met budget (2).

4. Voorkomen van een beschrijving over de juridische context:
Tabel 8.30: Het voorkomen van een beschrijving over de juridische context
Woord / begrip

Aantal
rapporten
waarin het
woord is
genoemd

Toelichting

Wet en
wetgeving

16

In 16 rapportages wordt gerefereerd aan vigerende wetgeving die de
kaders meegeeft voor het project, of die input is voor het project.

Juridisch

9

In zeven rapporten worden juridische normen benoemd die voor
de projectuitvoering zelf belangrijk zijn. In één rapport met een
verwijzing naar de wettekst, in de andere gevallen wordt volstaan
met een algemene referentie naar de wet.
In twee rapporten wordt de afdeling Juridische Zaken als partner van
het project beschreven.

8.6.4.	Resultaten kerntaak en volwassenheid
In een groot deel van de rapporten is geen aandacht gegeven aan de kerntaak van de organisatie,
of aan de kerntaak van de organisatie in relatie tot de kerntaak van een project. Het gaat om 37
van de 88 rapporten.
In 24 evaluatierapporten wordt wel gesproken over de kerntaak van de organisatie. Belangrijke
elementen van die kerntaak zijn als volgt benoemd:
– De kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de wens van de organisatie om te digitaliseren.
– Een betrouwbare overheidsorganisatie zijn.
– Het verbeteren van de interne governancestructuur, van de uniforme sturing en uniforme
beschrijvingen van de processen, en van het inzicht in bestuurlijke informatie.
Bij het benoemen van deze kerntaken van de organisatie is in de evaluatierapporten vervolgens
geen beschrijving gegeven van de vertaling daarvan naar het project.
In 12 evaluatierapporten komt de kerntaak van het project aan de orde. Deze kerntaak is niet gelijk
aan de opdracht aan het project, maar beschrijft de doelstellingen die met het project worden
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bereikt. Voorbeelden van projectdoelstellingen zijn onder meer het voorkomen van systeemfalen,
zorgen voor een verbeterde elektronische communicatie tussen diverse overheidsorganisaties en
het introduceren van een uniek identificatienummer voor burgers waardoor beleidsinformatie
verbeterd, de administratieve lasten dalen en de controle beter kan worden bekostigd. Deze doelstellingen zijn een subset van de hoger liggende doelstellingen van de organisatie, en zijn specifiek
vertaald naar het project en de bijdrage van het project aan de doelstellingen. De beschrijving van
de relatie tussen de kerntaak van de organisatie en de doelen waar het project een bijdrage aan
levert, zijn in dit geval echter niet gegeven.
De relatie tussen de kerntaak van de organisatie en de vertaling naar de projectdoelstellingen
is in 13 evaluatierapporten beschreven. Een voorbeeld is de beschrijving van het doel van het
project in kernresultaatgebieden. Een ander voorbeeld is de beschrijving van hoe het project de
opdracht krijgt legacysystemen en -processen te herontwerpen, opdat de betreffende organisatie
haar dienstverlening aan burgers tegen lagere kosten kan aanbieden.
Tot slot is in zeven gevallen gerefereerd aan de term volwassenheid. Uitspraken over de volwassenheid van het project en de volwassenheid van de organisatie zijn hierbij samengenomen. De
referenties naar volwassenheid zijn namelijk vrij summier. Rapportages volstaan met een verwijzing naar de projectvolwassenheid. Voorbeelden zijn: de mate waarin een projectmanagementmethode wordt toegepast, de bijdrage aan het project om een keten van werkend, naar stabiel tot
robuust te maken, of de opmerking dat een bepaalde afdeling volwassener moet worden. In één
geval is sprake van een referentie naar een volwassenheidsmodel, waarbij wordt opgemerkt dat de
betreffende organisatie nog te onvolwassen is om bepaalde technologie te kunnen ondersteunen.
Tabel 8.31: Aantal rapporten dat refereert aan de kerntaak van de organisatie of aan de kerntaak van
het project
Kerntaak organisatie of project

Aantal

Referenties naar kerntaak organisatie

24

Referenties naar kerntaak project

12

Geen referenties naar kerntaak project

52

Totaal

88

Tabel 8.32: Aantal rapporten dat een relatie legt tussen de kerntaak van de organisatie en het project
Relatie tussen kerntaak organisatie en project

Aantal

Beschrijving van de relatie tussen kerntaak van de
organisatie en project

13

Geen beschrijving van de relatie tussen kerntaak
van de organisatie en project

55

Totaal

88
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Tabel 8.33: Aantal rapporten dat refereert aan het begrip ‘volwassenheid’
Volwassenheid

Aantal

Referenties naar volwassenheid

7

Geen referenties naar volwassenheid

81

Totaal

88

8.6.5.	Resultaten bedrijfs- en organisatiedoelstelling
In nagenoeg de helft van de rapporten wordt de organisatiedoelstelling aangehaald van de organisatie waarbinnen het geëvalueerde project wordt uitgevoerd. Bedrijfs- en organisatiedoelstellingen zijn een nadere operationalisatie van de kerntaak, de missie en de visie van een organisatie.
De doelstellingen gelden vaak voor kortere tijd, bijvoorbeeld voor een jaar, en worden binnen de
overheid vaak vastgelegd in jaarlijkse stuurcontracten of prestatiecontracten.
Van de 45 rapporten waar de organisatiedoelstelling in terugkomt, is in vier situaties alleen aangegeven dat ‘erop gelet is’. In de rapportages zelf zijn geen nadere toelichtingen opgenomen. Voor
de andere rapporten gelden de volgende verdiepingen:
– Op twee rapporten na zijn de organisatiedoelstellingen in alle andere rapporten aan het begin
van de rapportage benoemd. Vaak in de managementsamenvatting, inleiding of in de beschrijving van de aanpak van de evaluatie.
– In één situatie is in de conclusie een duidelijke verwijzing gemaakt naar de hoger liggende
doelstelling.
– In één situatie wordt er in de behandeling van bevindingen gerefereerd aan het hoger liggende
masterplan.
Tabel 8.34: Aantal evaluatierapporten dat de bedrijfs- en organisatiedoelstelling beschrijft of eraan
refereert
Bedrijfs- en organisatiedoelstelling

Aantal

Bedrijfs- of organisatiedoelstelling is
beschreven.

45

Geen referentie naar bedrijfs- of
organisatiedoelstelling.

43

Totaal

88

Aanvullende toelichting

8

In vier gevallen alleen genoemd,
maar niet verder uitgeschreven.

8.6.6.	Resultaten governance en risicomanagement
De manier waarop in evaluatierapporten elementen van governance terugkomen, blijkt zich vooral
rondom risicobeheersing af te spelen. In 47 van de 88 rapporten heeft de evaluator oog voor de
manier waarop risico’s in een project worden geïdentificeerd:
– In de evaluaties wordt in 19 rapporten gesproken over risico’s die zich afspelen in een project
en worden risico’s aangehaald. Daarbij worden geen maatregelen genoemd. Deze 19 geëvalueerde projecten benoemen dus wel de risico’s, maar niet de maatregelen.

199

Hoofdstuk 8.

– In 28 situaties worden risico’s en de daarbij behorende maatregelen benoemd om die risico’s
te mitigeren.
De wijze waarop het project is ingericht, de manier waarop dat beschreven is in projectdocumentatie en plannen van aanpak en de wijze waarop een project rapporteert, is in 21 evaluatierapporten
onderwerp van aandacht. Daarnaast wordt ook gelet op de taken, rollen, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van projectleden. Voorbeelden zijn de QA-rol in een project, de functie van
sleutelfiguren met kennis, of de rol van de Concern Controller. In totaal wordt daar in 15 rapporten
aan gerefereerd.
In het verlengde daarvan ligt de wijze waarop projecten omgaan met hun stakeholders. Dat komt
in 16 rapporten aan de orde. Denk aan externe partners (tweemaal genoemd), ketenpartners,
leveranciers, de verschillende projectmedewerkers, de lijn en de samenwerking daartussen. In
één van de rapporten wordt ook gesproken over de manier van communiceren: dat die openlijk is,
maar dat tegelijkertijd wel rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de stakeholders.
Het refereren aan de manier van communiceren en aan de verschillen tussen de stakeholders, is
in de andere rapporten een niet-aantoonbaar onderwerp van aandacht.
De besturing van een project vanuit de organisatie en de manier waarop dit plaatsvindt, wordt
18 maal genoemd, maar in verschillende verschijningsvormen. Het aandachtspunt komt dus
gefragmenteerd aan de orde:
– Viermaal in algemene termen en éénmaal in het kader van besluitvorming vanuit de organisatie over een project.
– Het prioriteren van de issues van het project komt tweemaal voor in de evaluatierapporten.
– De positie van de stuurgroep (SG) en de positie van de projectgroep (PG) zijn een afgeleide van
de besturing van een project: daarover is in zes rapporten bewijs gevonden.
– Over de bijbehorende overlegstructuren binnen de organisatie is in vijf rapporten een uitspraak gedaan.
De manier waarop projecten hun controleplan hebben opgesteld en daarop meten en bijsturen,
is in vijf rapporten beschreven. De evaluaties kijken dus niet heel grondig naar de onderliggende
mechanismen van het identificeren van risico’s en de maatregelen die daarop genomen worden.
Zoals hiervoor aangegeven is alleen het feit dat er aan risicobeheersing is gedaan in veel gevallen
al voldoende voor de evaluator.
In vijf evaluatierapporten is aandacht gegeven aan de wet- en regelgeving en het normenkader
voor een project.
In 22 evaluatierapporten is geen aandacht gegeven aan governance, beheer, beheersing, sturing
of risicomanagement.
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Tabel 8.35: Aantal rapporten dat aandacht geeft aan de diverse elementen van governance en risicomanagement voor projecten
Elementen van governance en
risicomanagement

Aantal Aanvullende toelichting van de aantallen
rapporten

Risicobeheersing.

47

Inrichting project met
projectdocumenten, Plannen van
Aanpak (PvA’s) en rapportages.

21

Taken, rollen, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden (TRVB’s).

15

Stakeholdermanagement.

16

Besturing project.

18

Controleplan, meten en evalueren.

5

Wet- en regelgeving voor project.

5

Geen aandacht voor governance,
beheer, beheersing, sturing of
risicomanagement.

22

Totaal

146

– R
 isicobeheersing en –analyse (19).
– Risico’s en knelpunten benoemd mèt
bijbehorende maatregelen of scenario’s (28).

– B
 esturing algemeen (5).
– Besturing door prioritering (2).
– Besturing via het benoemen van de posities SG
en PG (6).
– Besturing in de vorm van overlegstructuren (5).

8.6.7.	Resultaten portfoliomanagement
Bijna de helft van het aantal evaluatierapporten besteedt geen aandacht aan portfoliomanagement: in 43 rapportages is daarvan geen bewijs te vinden.
In 45 rapporten is wel aandacht voor het onderwerp portfoliomanagement. Als dat aantal nader
geanalyseerd wordt, ontstaat het volgende beeld:
– In 36 rapporten wordt gerefereerd aan projecten binnen de organisatie waar een inhoudelijke
relatie mee is. In veel van die situaties wordt gesproken over onderlinge samenwerking en
over de prioriteiten die aan de verschillende projecten worden meegegeven.
– In 16 rapporten wordt een uitspraak gedaan over de interne samenwerking en de deelprojecten die uitgevoerd worden binnen het betreffende project.
– Enkele rapportages kijken ook naar de relatie van het project met projecten van andere organisaties. Dat gebeurt zes keer. Bij de overheid blijken meerdere projecten aan overkoepelende
overheidsdoelstellingen te werken, vooral op het gebied van dienstverlening en de eOverheid.
– In enkele rapportages is ook een verdieping opgenomen richting systemen waar een afhankelijkheid mee bestaat. Met deze systemen moet een koppeling worden gemaakt, maar het
beheer valt niet onder de aansturing van het project zelf. Het gaat in deze situaties tweemaal
om systemen binnen de eigen organisatie en tweemaal om systemen die door een andere
organisatie worden beheerd.
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Tabel 8.36: Aantal rapporten dat aandacht geeft aan portfoliomanagement, en op welke wijze die aandacht gegeven wordt
Portfoliomanagement

Aantal

Geen aandacht voor
portfoliomanagement.

43

Wel aandacht voor
portfoliomanagement.

45

Totaal

88

Aanvullende toelichting op aantal

Aandacht gaat uit naar:
– andere projecten binnen de organisatie (36);
– projectonderdelen of deelprojecten (16);
– projecten van andere organisaties (6);
– aanpalende ICT-systemen (4).

8.7. Afrondingsfase evaluatie

Figuur 8.9: Fase 6 van het evaluatieproces: rapporteren en afronden

8.7.1. Inleiding op de resultaten
Bij de afrondingsfase van de evaluatie is expliciet gekeken naar de volgende twee aandachtspunten:
– De afronding van het evaluatieonderzoek.
– De kenmerken van het evaluatierapport.

8.7.2.	Resultaten afronding evaluatieonderzoek
De analyse van de wijze waarop de evaluatie is afgerond, gebeurt op basis van de informatie uit
de rapportages zelf. Dat houdt in dat er minder stellige uitspraken worden gedaan over een aantal
onderwerpen, omdat het ontbreken van gegevens over de afronding van een evaluatie alleen iets
zegt over hetgeen in de rapportage beschreven is. Zo kan het zijn dat de evaluator een presentatie
heeft gegeven, maar dat die informatie niet in de rapportage is opgenomen.
De betrokkenheid van stakeholders bij de afrondende fase van de evaluatie, wordt slechts 18 maal
beschreven. In de andere rapporten wordt dus geen verslag gedaan van een bespreking met de
stakeholders of een andere vorm van betrokkenheid bij de afronding. De betrokkenheid houdt
in dat conceptrapporten met de stakeholders worden besproken voorafgaand aan het definitief
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maken ervan. In twee situaties is de evaluatierapportage opgesteld tijdens een gesprek met de
betreffende stakeholders in de vorm van een evaluatieworkshop. Slechts één rapportage doet
verslag van een sessie waarin niet alleen de evaluatie van het project wordt uitgevoerd, maar
waarbij ook wordt gekeken naar de lessen voor de organisatie zelf waarbinnen het project heeft
plaatsgevonden.
Een klein aantal projectevaluaties wordt voorafgaand aan de publicatie aantoonbaar gereviewd
door een collega of een onafhankelijke meelezer. In 10 situaties is aantoonbaar dat er een kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden:
– Éénmaal in de vorm van een accountantscontrole op de projectuitgaven.
– Driemaal door de conceptrapportage ook door betrokken projectleden te laten lezen.
– Zesmaal door een onafhankelijk persoon of onafhankelijk groepje personen.
Van de evaluator kunnen meerdere aanvullende acties worden gevraagd om een rapportage beter
te laten landen of om de resultaten toe te lichten aan geïnteresseerden. Ook de verspreiding van
de rapportage is vaak onderdeel van de taak van de evaluator. In 27 rapporten is aantoonbaar
sprake van aanvullende activiteiten van de evaluator om het rapport beter gedragen te krijgen.
Verdere analyse van deze 27 rapporten, levert het volgende beeld op:
– In 12 rapporten wordt extra aandacht gegeven aan het weergeven van alle bevindingen. Door
gebruik te maken van tabellen en overzichten van feiten, kan de lezer als het ware meekijken
met de onderzoeker.
– In 10 rapporten wordt expliciet gemaakt welk onderzoekskader is gebruikt, en zijn bijvoorbeeld
vragenlijsten opgenomen om de gevolgde aanpak transparanter te maken. Zes van de 10 rapporten die het onderzoekskader of de vragenlijsten weergeven, geven ook veel aandacht aan
de weergave van de bevindingen.
– In vijf rapporten wordt uitgebreid verwezen naar de projectdocumentatie van het project en
naar wetenschappelijke bronnen
– In drie rapporten is een verzendlijst opgenomen waardoor duidelijk is wie de rapportage
hebben ontvangen. In één situatie is het rapport alleen naar de opdrachtgever gestuurd.
Twee andere rapporten geven aan dat iedereen die het rapport leest dat op eigen risico doet,
omdat de rapportage alleen bestemd is voor de opdrachtgever. Anderen mogen geen rechten
ontlenen aan de rapportage of feiten uit de rapportage gebruiken voor eigen analyses.
– Voor drie rapporten geldt dat er sprake is van het opstellen en daarna rondsturen ter aanvulling van een verslag van het evaluatiegesprek op basis waarvan de evaluatie is uitgeschreven.
– Daarnaast komt nog een aantal eenmalige bijzondere situaties voor:
–	Één rapport bevat de presentatie aan de stuurgroep.
–	Één rapport bevat een Engelstalige samenvatting.
–	Één rapport is de basis geweest voor een aanvullend wetenschappelijk onderzoek.
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–	In één situatie gaat een (commerciële) projectpartner door met de implementatie van het
eindproduct van het project.
Het aantal formeel opgeleverde rapporten is hoog. Voor 81 rapporten is af te leiden dat ze geformaliseerd zijn. Dit is af te lezen aan het titelblad, vermeldingen van data, versienummers en het
nummer van de rapportage. Vijf rapporten kennen geen verwijzing, titelblad of versienummer.
Onbekend is of formele oplevering heeft plaatsgevonden. Twee rapporten waren ten tijde van dit
onderdeel van de analyse niet meer toegankelijk (anoniem).
Voor de 81 andere rapporten valt in de analyse het volgende nog op:
– 15 rapporten zijn apart genummerd vanuit de evaluerende partij. Ze hebben een uniek nummer dat ze van de evaluator hebben gekregen.
– Voor zeven rapporten geldt dat aan het einde van het evaluatieproces tijd is genomen voor
‘hoor en wederhoor’. In de rapporten is een reactie van de opdrachtgever en een reactie daar
weer op van de evaluator gegeven.
– Drie rapporten zijn formeel ondertekend door de evaluator.
Tabel 8.37: Aandacht voor de wijze van het afronden van het evaluatieproces
Onderdelen behorende bij de afronding
van de evaluatie
Betrokkenheid stakeholders in de
afrondende fase van de evaluatie. (denk
aan het betrekken van stakeholders
bij het afrondingsproces, of bij de
presentatie van de conceptrapportage).
Review van rapport door een
kwaliteitsmedewerker/collega (denk aan
een QA-medewerker of aan deelnemers
aan het project).
Aanvullende acties door de evaluator
uitgevoerd (denk aan meta-evaluatie,
PR, groepworkshops of presentaties
na afloop of een expliciet benoemd
natraject).
Oplevering van de rapportage
geformaliseerd?

Totaal

Aantal
Aanvullende toelichting op het aantal getelde
rapporten rapporten
18

10

27

81

– V
 ijf rapporten kennen geen verwijzing,
titelblad of versienummer. Onbekend is of
formele oplevering heeft plaatsgevonden.
– Twee rapporten niet meer toegankelijk
(anoniem)
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8.7.3.	Resultaten kenmerken evaluatierapport
De volgende kenmerken van een evaluatierapport zijn onderzocht:
– Het aantal pagina’s.
– De opbouw en de hoofdstukken.
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Bij de beoordeling van het aantal pagina’s is een grote variatie zichtbaar. Het kortste evaluatierapport heeft één pagina. Het meest omvangrijke evaluatierapport uit dit onderzoek kent 112
pagina’s. Het gemiddelde aantal pagina’s van een evaluatierapport is 28. De meeste rapporten
tellen tussen de 10 en 35 pagina’s. Er bestaan geen normen voor de omvang van evaluatierapporten. Vooral de rapportages van wetenschappelijke instellingen en rekenkamers zijn uitgebreid
van opzet, beschrijven de aanpak en de methode van onderzoek, en beslaan vaak een brede range
van onderwerpen. Interne evaluaties zijn vaak kort van opzet, en kennen vaak een beperktere
methodiek. Het aantal onderwerpen dat daadwerkelijk geraakt wordt, kan in zowel korte als uitgebreidere rapporten groot zijn. De mate waarin deze onderwerpen uitgediept en beschreven
worden, verschilt dan wel.
In tabel 8.38 worden de pagina’s van de rapporten weergegeven ten opzichte van het aantal maal
dat ze voorkomen. Hierbij zijn staffels van 10 pagina’s gebruikt.
Tabel 8.38: Aantal pagina’s per rapport (intervallen van 10)
Strata: aantal pagina’s

Aantal rapporten

1 tot 10

20

10 tot 20

23

20 tot 30

10

30 tot 40

15

40 tot 50

9

50 tot 60

2

60 tot 70

1

70 tot 80

2

80 tot 90

1

90 tot 100

3

100 tot 110

1

110 tot 120

1

8

Wat betreft de opbouw van de rapporten zijn hieronder de meest voorkomende hoofdstukken
gegeven (zie tabel 8.39). Bij de rubricering van de hoofdstukken is gelet op het eerste en tweede
niveau van de hoofdstukindeling. In de onderliggende teksten en (sub)paragrafen kan dus meer
informatie staan. De aan- en afwezigheid van specifieke onderwerpen in een rapport geven dan
ook vooral een indicatie van de vindbaarheid, en niet van de aanwezigheid ervan in de onderliggende teksten.
We zien in de opbouw van rapporten een verschil tussen de inhoudselementen van het hoofdrapport en het aantal bijlagen. De bijlage met de lijst met geïnterviewden komt het meest voor: 22
van de 88 keer, ofwel in ongeveer 25% van de rapportages.
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Wat ook opvalt, is dat niet alle rapporten een hoofdstuk kennen met ‘bevindingen’ of ‘resultaten’.
In rapporten (15 stuks) is gekozen voor een heel andere opbouw met specifieke inhoudelijke
hoofdstukken. Dat verklaart ook de relatief lage score van de inhoudselementen ‘conclusies’ en
‘aanbevelingen’: in 36 rapporten is gekozen voor een andersoortige opbouw waarbij conclusies en
aanbevelingen op andere plekken beschreven staan.
Tabel 8.39: Aantal inhoudselementen op basis van getelde hoofdstuktitels die voorkomen in evaluatierapporten
Inhoudselement (volgorde van voorkomen) Aantal

Inhoudselement (meest genoemd)

Aantal

Aanbiedingsbrief

2

Bevindingen (of: resultaten)

73

Titelpagina

67

Titelpagina

67

Colofon (apart)/doc. historie

10

Inleiding

53

Inhoudsopgave

32

Conclusies

39

Voorwoord

7

Aanbevelingen

38

Aanleiding

3

Andere inhouds-hoofdstukken

36

Achtergrond

10

Inhoudsopgave

32

Voorgeschiedenis

1

(Management)Samenvatting

26

Inleiding

53

Doel/beschrijving project

25

(Management)Samenvatting

26

Onderzoeksopzet/referentiekader

21

Leeswijzer

2

Colofon (apart)/doc. historie

10

Doel / beschrijving project

25

Achtergrond

10

Onderzoeksopzet/referentiekader

21

Te nemen maatregelen

8

Bevindingen (of: resultaten)

73

Hoor en wederhoor

8

Andere inhouds-hoofdstukken

36

Voorwoord

7

Conclusies

39

Leerpunten

7

Risico’s / knelpunten

4

Risico’s / knelpunten

4

Leerpunten

7

Aanleiding

3

Aanbevelingen

38

Leeswijzer

2

Te nemen maatregelen

8

Aanbiedingsbrief

2

Hoor-wederhoor

8

Voorgeschiedenis

1

Bijlage: Bronnen

20

Bijlage: Geïnterviewden

22

Bijlage: Geïnterviewden

22

Bijlage: Bronnen

20

Bijlage: Doelen

2

Bijlage: Vragenlijst

8

Bijlage: Vraagstelling

3

Bijlage: Werkwijze/OZ-aanpak

7

Bijlage: Vragenlijst

8

Bijlage: Bevindingen (extended)

7

Bijlage: Berekeningen/tabellen

4

Bijlage: Afkortingen

7

Bijlage: Werkwijze/OZ-aanpak

7

Bijlage: Referentie- of analysekader

6

Bijlage: Bevindingen (extended)

7

Bijlage: Voorbeelden

6

Bijlage: Referentie- of analysekader

6

Bijlage: Berekeningen/tabellen

4

Bijlage: Afkortingen

7

Bijlage: Vraagstelling

3
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Inhoudselement (volgorde van voorkomen) Aantal

Inhoudselement (meest genoemd)

Aantal

Bijlage: Voorbeelden

6

Bijlage: Projectopzet

3

Bijlage: Projectopzet

3

Bijlage: Andere publicaties

3

Bijlage: Vertaling

1

Bijlage: Doelen

2

Bijlage: Andere publicaties

3

Bijlage: Disclaimer

2

Bijlage: Disclaimer

2

Bijlage: Vertaling

1

Bijlage: Presentatie

1

Bijlage: Presentatie

1

8.8. Monitoren evaluatieproces en rol van de evaluator

Figuur 8.10: Fase 7 van het evaluatieproces: monitoren

8.8.1. Inleiding op resultaten
Gedurende de gehele evaluatie zijn er twee aandachtspunten die in alle stappen van belang zijn:
– De kenmerken van het evaluatieproces zelf.
– De rol van de evaluator.

8.8.2.	Resultaten kenmerken evaluatieproces
De verdeling van evaluatierapporten waarin de aanpak van de evaluatie niet is beschreven en wel
is beschreven is respectievelijk 42 versus 46. In iets minder dan de helft van de rapportages (42) is
dus geen bewijs gevonden van een beschrijving van de evaluatie-opzet, het evaluatieplan of welke
stappen zijn doorlopen.
In de andere helft van de rapportages (46) is daar wel over geschreven:
– In zeven rapporten wordt de fasering van de evaluatie expliciet beschreven. Daarmee is duidelijk gemaakt welke fases doorlopen zijn en wat er in die fases aan onderzoeksactiviteiten is
uitgevoerd.
– In 21 rapporten is de fasering niet zeer duidelijk beschreven, maar zijn wel delen in de tekst
gevonden die globaal aangeven welke volgorde is gevolgd. Bijvoorbeeld dat er eerst een documentanalyse heeft plaatsgevonden, dat er daarna interviews zijn gehouden, of dat de rapportage eerst is besproken met de respondenten en daarna naar de opdrachtgever is gegaan.
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Deze globale fasering is in alle rapporten aan het begin van het evaluatierapport beschreven.
Faseringen die alleen uit de inhoudsopgave zijn af te leiden, zijn hier niet meegeteld.
Bij rapportages waarin uitspraken gedaan worden over de aanpak van de evaluatie, wordt ook
vaak aangegeven welke technieken voor dataverzameling en -analyse worden gebruikt. In 42 rapporten wordt daaraan gerefereerd.
In rapporten waarin de evaluatieaanpak is beschreven, wordt ook regelmatig aan de rol van de
respondent gerefereerd. In 21 rapporten worden respondenten bedankt voor hun betrokkenheid
of voor hun bereidheid om gesprekken te voeren, of er wordt iets gezegd over de rol van de
respondenten in teamsessies of in een fase van hoor en wederhoor. Het eigen onderzoeksteam
wordt minder vaak benoemd: slechts zes rapporten is dit het geval.
Tot slot wordt bij het beschrijven van de aanpak van de evaluatie viermaal iets geschreven over de
manier waarop het toetskader is gekozen en is tweemaal een uitspraak gedaan over de rationale
achter de keuze voor de rapportagevorm.
De rapporten die aangeven op welke wijze de evaluatie is uitgevoerd, nemen ook de ruimte om te
beschrijven welke evaluatietechnieken zijn gebruikt, maken het toetskader transparant en nemen
de gelegenheid om ook over de respondenten iets te schrijven. Daarmee worden automatisch al
een aantal punten voor een meta-evaluatie beschreven. Of dit bewust of onbewust gebeurd is,
kan niet herleid worden.
Tabel 8.40: Aantal rapporten waarin aandacht wordt gegeven aan de onderzoeksaanpak die gekozen
is voor de evaluatie
Evaluatieproces

Aantal

Geen aandacht voor de
onderzoeksaanpak.

42

Wel aandacht voor de
onderzoeksaanpak.

46

Totaal

88
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Aanvullende gegevens over de aantallen

Aandacht voor:
– Fases evaluatie expliciet beschreven (7).
– Volgorde evaluatieproces beschreven (21).
– Technieken beschreven (42).
– Opmerkingen over de positie van respondenten (21).
– Opmerkingen over deelnemers onderzoeksteam (6).
– Opmerking over toetskader en onderzoekswijze (4).
– Opmerkingen over de rapportagevorm als onderdeel
van de aanpak (2).
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8.8.3.	Resultaten aandacht voor de evaluator
35 rapporten geven de naam van de evaluator weer. Op het titelblad of in het colofon is te lezen
wie de evaluatie heeft uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat deze rapporten ook de persoonlijke
mening van de evaluatoren weergeven. In 15 van de 35 rapporten zijn persoonlijke opmerkingen
gemaakt door de evaluatoren.
53 rapporten zijn niet voorzien van een naam van de evaluator. Van deze rapporten zijn er 18
waarin wel een persoonlijke noot van de evaluatoren is terug te vinden. In 35 rapporten staan
verder geen aanwijzingen voor een persoonlijke noot van de evaluator.
Niet alle persoonlijke opmerkingen zijn te rubriceren. In de onderstaande opsomming staan de
meest genoemde persoonlijke reflecties benoemd - in veralgemeniseerde vorm:
– Zinsneden gebruiken als ‘naar onze mening’ en gebruikmaken van leestekens om nuances te
geven en nadruk te leggen (10).
– Het benoemen van de namen van de betrokken experts en partijen (5).
– Aanbevelingen beschrijven vanuit persoonlijke ervaring en kennis (2).
– Rol van de auditor weergeven in het verantwoordingsproces van de organisatie (2).
– Aangeven dat het project verandert tijdens de evaluatie (2).
In twee rapportages staat een uitgebreide disclaimer. Één van de disclaimers geeft aan dat ‘…X
op generlei wijze verantwoordelijk is voor of garanties afgeeft ten aanzien van de inhoud van
informatie, de juistheid en/of volledigheid van informatie’. Deze disclaimer wordt overigens gerekend tot de rapportageformat zelf, en is geen voorbeeld van de persoonlijke betrokkenheid van de
evaluator in het onderzoek.
In de analyse is ook gekeken naar reflecties ten aanzien van de evaluatie en de rol van de evaluator op het evaluatieproces zelf of op het verloop van het geëvalueerde project. In 11 rapporten
wordt daar iets over gezegd: in vijf rapporten met een naam van de evaluator, en in zes rapporten
waarop de naam van de evaluator niet is genoemd. Deze reflecties gaan over de wijze waarop de
evaluator de rapportage aan de organisatie overhandigt, en welke rol hij daarin speelt. In andere
rapporten wordt heel expliciet weergegeven wat de evaluator van de situatie vindt. Dat gebeurt
in persoonlijke bewoordingen als ‘moedig dat organisatie X dit doet’, of ‘de medewerkers geven
heel openlijk aan de evaluator aan dat…’, ‘we roepen op dat deze oplossing in dit vakgebied geïmplementeerd wordt...’, en ‘een andere keer zullen we een andere steekproef doen, omdat er dan
betere uitspraken gedaan kunnen worden over…’.
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Tabel 8.41: Aantal rapporten waarin aandacht wordt gegeven aan de rol of de positie van de evaluator.
Aandacht voor de evaluator

Aantal

Aanvullende informatie over de wijze waarop de
evaluator aandacht krijgt

Wel een naam gegeven.

35

 5 met een persoonlijke noot.
– 1
– 20 zonder persoonlijke noot.

Geen naam gegeven.

53

– 1
 8 met een persoonlijke noot.
– 35 zonder persoonlijke noot.

Totaal

88

Samenvattend: In totaal zijn er 35 rapporten waarin persoonlijke opmerkingen van evaluatoren
verwerkt staan, en 55 rapporten waarin dat niet het geval is. Deze persoonlijke noten blijven voor
een groot deel erg kort en zijn in de meeste gevallen niet inhoudelijk. In 11 rapportages laten evaluatoren iets van zichzelf zien door te reflecteren op hun positie en de impact die ze hebben op het
te evalueren project. In 10 rapporten geven ze ook expliciet hun mening. De overlap tussen deze
twee categorieën is één rapport. In totaal zijn er dus 20 rapporten waarin evaluatoren zichzelf
laten zien en meer weergeven dan alleen zakelijke bevindingen en daaruit afgeleide conclusies.

8.9. Uitleiding
In dit hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van de analyse van 88 evaluatierapporten op de verschillende aspecten. Daarmee is een belangrijk deel van de onderzoeksvraag beantwoord over de kwaliteit van evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid.
Dit hoofdstuk legt daarmee de basis voor conclusies en aanbevelingen in volgende hoofdstukken.
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Verdieping van de resultaten
‘Any attempt to formally evaluate something involves coming to grips with a wide range of concepts
such as value, merit, worth, growth, criteria, standards, objectives, needs, norms, client, audience,
validity, reliability, objectivity, practical significance, accountability, improvement, inputs, process,
product, formative, summative, cost, impact, information, credibility, and, of course, the term evaluation itself.’
Daniel Stufflebeam (Stufflebeam et al., 2000, p. VII)

9.1. Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een verdieping van de resultaten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 8. In
hoofdstuk 8 is aangegeven wat de resultaten zijn per aandachtspunt uit het waarnemingskader. In
dit hoofdstuk wordt een nadere analyse gedaan door assumpties te exploreren die in de theoriehoofdstukken en bij het beschrijven van het waarnemingskader zijn benoemd. Daarmee worden
verbanden gelegd tussen de individuele onderzochte aandachtsgebieden.
Deze individuele aandachtsgebieden zijn niet met elkaar verbonden in bijvoorbeeld een causaal
model. De analyse waarin de resultaten van de aandachtsgebieden met elkaar in verband worden
gebracht, is dan ook tentatief van aard. Een vergelijking van twee aandachtsgebieden legt patronen bloot. Deze patronen zijn aanleiding om de assumpties afgeleid uit de theorie te toetsen, en
nodigen bovenal uit tot nader onderzoek.
Met dit hoofdstuk wordt een deel van het antwoord op deelvragen 3 en 4 gegeven:
3. In welke mate voldoen de evaluaties van ICT-projecten bij de overheid aan de gestelde criteria
voor evalueren?
4. Binnen welk wetenschappelijk theoretisch kader zijn evaluaties van projecten met een ICTcomponent bij de overheid te plaatsen?
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In dit hoofdstuk worden de uit de theorie afgeleide assumpties getoetst, en wordt vastgesteld of
de assumpties wel of niet kloppen. Er worden echter geen andere inhoudelijke conclusies getrokken, die worden beschreven in hoofdstuk 10.

9.2.	Evalueren en leren
Een van de assumpties over evalueren is, dat er geleerd wordt van het doen van evaluaties en van
de resultaten van evaluaties (Boulmetis & Dutwin, 2005; Russ-Eft & Preskill, 2009). Ervaringen van
anderen zijn essentieel voor een goede start van een nieuw project, zeker omdat ICT-ers meer
vakgebied-overstijgend moeten kunnen werken (Hinssen, 2014; De Vries et al., 2014).
In de besluitvorming om een evaluatie uit te voeren, blijkt dat de doelstelling om te leren een minder belangrijke factor is in vergelijking tot andere factoren. In de 88 geanalyseerde rapporten komt
de doelstelling om te leren van de evaluatie achtmaal voor. In deze rapporten zijn het meestal
de eigen evaluatoren die deze evaluaties uitvoeren. Slechts in één van de acht situaties is de
evaluatie uitgevoerd door een externe evaluator. In deze acht evaluaties worden geen projecten
op departementaal niveau genoemd. De betreffende evaluaties vinden plaats bij gemeenten, de
diensten en instellingen van de ministeries en bij externe programma’s.
Op departementaal niveau komen geen evaluatiedoelstellingen terug die te maken hebben met
leeraspecten wat betreft de projectvoortgang. Dat wil niet zeggen dat er op departementaal
niveau geen evaluaties worden uitgevoerd waarin leren van een project belangrijk is. Uit de
steekproef van 88 rapporten volgt wel dat in de 24 rapporten op departementaal niveau geen
leerdoelstelling is opgenomen.
In vier andere rapporten wordt niet gesproken over een leerdoelstelling, maar wordt wel benoemd
dat er lessons learned worden opgesteld tijdens of na het project. Dit is in een gestructureerde
projectaanpak, waarbij producten als lessons learned worden opgeleverd als standaard projectmanagementproducten vanuit de projectaanpak. Ook nu blijkt leren een beperkte aanleiding om
te evalueren en om te verbeteren. In deze vier rapporten wordt ook geen ICT-project op departementaal niveau genoemd.
Vastgesteld kan worden dat het instrument van een evaluatie over alle rapporten heen beperkt
wordt ingezet om van te leren. In 12 van de 88 rapporten (14%) wordt een evaluatie ingezet als
instrument dat dient als leermateriaal om het een volgende keer beter te doen. De cyclische PlanDo-Check-Act (PDCA)-aanpak, bekend uit de kwaliteitsmanagementtheorie, wordt dus niet geheel
doorlopen omdat er een essentiële stap mist, namelijk: de ‘check’-fase. De PDCA-aanpak wordt in
deze evaluaties niet toegepast, waardoor de opgedane ervaringen met projecten onbekend blijven en dus niet als input kunnen dienen voor andere projecten, of als input voor de deelnemers
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die deze ervaringen kunnen gebruiken voor andere projecten. Voor vervolgtrajecten en nieuwe
projecten betekent de ommisie van ervaringscijfers en projectervaringen dat men genoodzaakt is
om het wiel weer opnieuw uit te vinden.

9.3. Volwassenheid meten met evaluaties
Een aantal praktijkinstrumenten dat ingezet wordt voor evaluaties betreft het thema volwassenheid (zie onder meer PMI, 2003; Meisner, 2007; Ten Zweege et al., 2009; PMI, 2013). Daarnaast
is de mate waarin processen transparant en herhaalbaar zijn ook een indicatie van volwassenheid
(Nolan, 1979; Fijneman et al., 2006). Denken in fases of volwassenheidsniveaus kan helpen om
ontwikkelingen te identificeren die in een evaluatie aandacht horen te hebben, of om aanvullende
vragen op te nemen voor de evaluatie die ervoor zorgen dat er rijkere antwoorden komen op
de evaluatievragen. De gestandaardiseerde en geoperationaliseerde niveaus van volwassenheid
en de bijbehorende sleutelkenmerken van ieder volwassenheidsniveau, kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden om dergelijke vragen in een evaluatie te stellen. De assumptie is dan ook dat volwassenheid of het volwassenheidsniveau een zichtbaar onderdeel is van evaluaties van projecten
met een ICT-component bij de overheid.
In zeven van de 88 evaluatierapporten wordt volwassenheid genoemd. De verwijzingen naar
volwassenheid zijn dus beperkt: in de bestudeerde evaluatierapporten worden geen nadere analyses gedaan van volwassenheidsniveaus. Dat valt extra op, omdat een deel van de frameworks
waarmee gemeten wordt, toegang hebben tot het meten van deze volwassenheidsniveaus, zoals
INK, ITIL en PRINCE2. Deze frameworks hebben eigen vertalingen van volwassenheid. Ook vanuit
projectmanagementmethoden zijn aanvullende frameworks beschikbaar voor nadere duiding van
projectvolwassenheid, zoals het Organizational Project Management Maturity Model (OPM3),
het PRINCE2 Maturity Model (P2MM) en het Portfolio, Programme, and Project Management
Maturity Model (P3M3).
In zes van de zeven rapporten wordt aan deze frameworks gerefereerd, maar dan zonder een
vertaling te maken naar aanvullende eisen en elementen van de evaluatie. Met andere woorden,
in de geanalyseerde evaluaties zijn geen aanvullende meetpunten opgenomen om volwassenheid
te meten, waardoor de evaluatie verrijkt zou zijn, en waarmee het project in een bredere context
geschetst had kunnen worden.
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9.4.	Governance, risicomanagement en de Plan-Do-CheckAct-cyclus
Voor overheidsorganisaties zijn governance en risicomanagement belangrijke thema’s. Dat geldt
internationaal, en in Nederland wordt naast controle en toezicht ook steeds breder ingezet op
governance binnen de organisatie en op projecten (Forum Board, 2005; Bovaird & Löffler, 2009;
OECD, 2009; Twist et al. 2009; Algemene Rekenkamer, 2013). De assumptie is dan ook dat in
evaluaties dit thema terug is te vinden in zowel terminologie als in de wijze waarop governance
is ingericht, bijvoorbeeld aan de hand van risicomanagementmethoden of de toepassing van een
PDCA-cyclus vanuit de invalshoek van kwaliteitsmanagement.
In de analyse zoals beschreven in hoofdstuk 8 is gebleken dat evaluaties van ICT-projecten bij de
overheid het onderwerp ‘governance’ met beperkte diepgang en vrij gefragmenteerd beschrijven.
In de rapportages zijn aspecten van governance wel herleidbaar, waaronder risicobeheersing, de
inrichting van een project, de omschrijving van taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TRVB’s), stakeholdermanagement en besturing (zie bijvoorbeeld tabel 8.35). Besturing en
controle in enge zin wordt ook weinig genoemd, bijvoorbeeld door analyses van de controle- en
rapportageplannen en de bijbehorende resultaten.
Uit de rapportages blijkt dan ook dat de operationalisatie van governance (zie bijlage 4) een
lastig thema is voor evaluatoren om uit te werken. Er zijn echter frameworks die gelieerd zijn aan
projectmanagementmethoden die hier behulpzaam bij kunnen zijn. Vanuit de COBIT zijn diverse
aandachtspunten af te leiden die bruikbaar zijn voor het evalueren van de besturing van projecten.
Voor risicomanagement is de ISO 31000-norm uitgangspunt voor analyses op risicomanagement,
en is de benadering van Management of Risk (M_o_R) goed bruikbaar als hulpmiddel voor het
definiëren van aandachtspunten voor uit te voeren evaluaties (Axelos, 2010; Brolsma & Kouwenhoven, 2012). Deze laatste is nadrukkelijk gelieerd aan de PRINCE2-aanpak voor projecten, dus is
ook het begrippenkader voor projectmanagement gebruikt voor het opzetten van M_o_R.

9.5. Evaluatietechnieken versus de opdracht
Voor het uitvoeren van onderzoeken in het algemeen en het uitvoeren van evaluaties in het
bijzonder, is een breed scala aan technieken beschikbaar (Peuter et al., 2007). De assumptie is
dan ook dat voor evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid meerdere
van deze technieken terug te zien zullen zijn, inclusief moderne technieken van dataverzameling
en –analyse (Hinssen, 2010).
Het is uit de analyse in hoofdstuk 8 echter duidelijk geworden dat evaluaties op een vrij traditionele manier worden uitgevoerd, met een sterke nadruk op interviews en documentstudie (zie
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tabel 8.15). De vraag is waarom van zoveel beschikbare technieken er slechts een aantal wordt
toegepast.
Het uitvoeren van een evaluatie gebeurt nadat een opdrachtgever een ‘go’ heeft gegeven voor de
evaluatie. In de geanalyseerde rapporten kon niet achterhaald worden of een evaluator daarover
met de opdrachtgever in gesprek is geweest, of dat een opdrachtgever speciale wensen heeft ten
aanzien van de uitvoering van de evaluatie. In de opdrachten voor evaluaties komt het in ieder
geval niet voor dat een opdrachtgever hier sturing aan geeft of wil geven. Deze expertise wordt
voor een groot deel bij de evaluator gehouden: in 32 rapporten is zelfs helemaal geen beschrijving
van de evaluatietechniek opgenomen, wat dus inhoudt dat de lezers van de rapportage moet
aannemen dat het onderzoek op een verantwoorde wijze is uitgevoerd.
De traditionele manier van dataverzameling die waargenomen is in de analyse, houdt in dat
het gebruik van nieuwe media nog niet lijkt te zijn doorgedrongen tot het evaluatievakgebied,
althans niet in de toepassing ervan in de periode 2002-2010. Met nieuwe digitale middelen is het
mogelijk om meer accountability te bereiken, omdat het gebruik van digitale middelen ook meer
transparantie tot stand kan brengen. Hoe meer handelingen en gegevens digitaal beschikbaar
zijn, hoe beter er gemeten kan worden. Daarnaast is het eenvoudiger om feedback te organiseren met digitale middelen, waardoor participatie en datacollectie eenvoudiger zou moeten zijn.
In The New Normal beschrijft Hinssen (2010) dergelijke trends als nieuwe normale situaties in
het functioneren van organisaties, waardoor de tijd van tijdrovende één-op-één interacties met
projectdeelnemers voorbij zou moeten zijn. Vooralsnog is in het totale onderzoek één evaluatie
terechtgekomen waarin gebruik is gemaakt van participatieve observatie als onderdeel van de
evaluatie.

9.6. Art Critisism versus de rol van de evaluator
Van de rapporten waarin de evaluator onder meer de aanpak van Art Critisism (ook wel: ‘de blik
van de connaisseur’) gebruikt, is de assumptie dat deze rapporten ook op een meer een persoonlijke manier worden geschreven, of althans met een duidelijke referentie naar de evaluator en zijn
kennis. Deze aanpak vereist namelijk een meer persoonlijke reflectie op het te evalueren project
(Stufflebeam, 2001; Patton, 2002; Boulmetis & Dutwin, 2005; Smith, 2005).
Er zijn 19 rapporten waarin de evaluator voor een deel ook de aanpak van ‘de connaisseur’ gebruikt. Uit de analyse blijkt echter dat deze rapporten wat betreft vorm en inhoud niet anders zijn
geschreven of opgesteld. In negen van deze 19 rapporten wordt de naam van de evaluator niet
genoemd en blijkt uit de tekst dat er geen persoonlijke invloed van de evaluator is. Deze rapporten
doen geen persoonlijke uitspraken of toelichtingen naar aanleiding van het onderzoek. De rapporten zijn zakelijk van opzet, en alleen uit de gevolgde methode blijkt dat er gebruik is gemaakt
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van experts die in het onderzoek een rol hebben gehad. Voorbeelden daarvan zijn het werken met
‘peers’ of het laten reflecteren op een project door één of meerdere experts.
Tien andere rapporten waarin de aanpak van art critisism te herkennen is, hebben wel een duidelijke referentie naar de evaluatoren. Deze evaluatoren doen enkele persoonlijke uitspraken en
laten in de tekst op enkele plekken doorklinken wat hun mening is. Van deze 10 rapporten zijn er
vijf waarin ook de naam van de evaluator vermeld staat.
Op een totaal van 88 rapporten zijn er dus vijf rapporten waarvan de naam van de evaluator
bekend is, en waarin deze evaluator enkele persoonlijke opmerkingen maakt en in de onderzoeksaanpak van de evaluatie ook uitgenodigd is om als ‘kenner’ observaties te doen. Zoals in hoofdstuk
8 is aangegeven, zijn de betreffende reflecties van de evaluator zeer kort en beperkt van omvang.
Een kritische beschouwing van een project door een team van ‘connaisseurs’ dat ook als zodanig
herkenbaar is, is zeldzaam.

9.7.	Evaluatiemodel versus performance en conformance
Van de 88 rapporten zijn er 23 die vallen onder het evaluatiemodel Decision-making. Daarbij
worden keuzes gemaakt over de toekomst van een project, bijvoorbeeld over een vervolgaanpak
of verlenging van een project. Daarbij is de waarde die het project heeft voor de opdrachtgever, en
de waarde die het eindproduct heeft voor de organisatie en de eindgebruikers van belang voor het
maken van deze keuze (Alkin, 2004; Boulmetis & Dutwin, 2005; Hogan, 2007). De assumptie is dat
een evaluatierapport dat gebruikt wordt voor het maken van een dergelijke keuze, ook gebaseerd
is op een evaluatiewijze waarbij vooruitgekeken wordt.
In de analyse in hoofdstuk 8 blijkt dat de verdeling tussen vooruitkijken (performance) als evaluatiewijze, en terugkijken (conformance) als evaluatiewijze bijna gelijk is over alle evaluatierapporten
heen. In de 23 genoemde rapporten wordt 13 keer vooruitgekeken in de wijze van evalueren. In
zes situaties wordt teruggekeken en is dus sprake van een conformance-meting. In vier situaties
is er sprake van zowel performance als conformance. Met andere woorden, in 25% van de 23
rapporten waarin aanbevelingen staan voor de toekomst van een project, zijn die aanbevelingen
gebaseerd op basis van de resultaten uit het verleden, en vanuit een onderzoeksaanpak die vooral
gericht is op conformance.
De analyse van de evaluatierapporten laat zien dat besluiten over het vervolg in 25% van de situaties wordt gedaan op basis van de resultaten uit het projectverleden. Dat wil overigens niet zeggen
dat de evaluatie kwalitatief onvoldoende is; daarover kan geen oordeel gegeven worden. Wel zou
verwacht kunnen worden dat besluitvorming voor de toekomst beter kan worden onderbouwd,
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als tijdens een evaluatie zowel de (project)resultaten tot dan toe als een analyse van de mogelijkheden en de visie voor de nabije toekomst aan de orde komen.

9.8.	Besluitvorming versus politieke vraagstelling
Bij het opstellen van het waarnemingskader is reeds gesuggereerd dat de besluitvorming om tot
een evaluatie over te gaan en de politieke vraagstelling een relatie met elkaar kunnen hebben
(Cangemi & Singleton, 2003; Spencer Picket, 2005; Moeller, 2009; Russ-Eft & Preskill, 2009). De assumptie is dat als in wetgeving is vastgelegd dat een project moet worden geëvalueerd, daarmee
ook het besluitvormingsproces voor het starten van een evaluatie voor een deel verklaard is.
Deze assumptie is in het voorgaande hoofdstuk niet getoetst. Indien de bevindingen van deze
twee aandachtsgebieden (‘wetgeving’ en ‘besluitvorming tot starten van evaluatie’) naast elkaar
worden gezet, klopt de assumptie. Van de vijf rapporten die vanuit een politieke vraagstelling
zijn opgesteld, wordt geen expliciet besluitvormingstraject opgestart, maar geldt de politieke
opdracht als een voorgenomen besluit en start een evaluatie.
Hoewel het aantal rapporten dat vanuit een politieke vraagstelling start slechts vijf rapporten
betreft, kan de volgende aanvulling op de gegevens gedaan worden:
– In vier situaties wordt de politieke opdracht als een voorgenomen besluit beschouwd, en start
de evaluatie. In één situatie ligt opdracht om te evalueren tevens vast in een bovenliggend
auditplan.
– In één situatie is de politieke vraagstelling verwoord als leerdoelstelling. Dit betreft een evaluatie waarbij burgers direct last hebben van het niet werken van een voorziening. De opdrachtgever neemt dan het besluit hierop te acteren.

9.9. Evaluatie-instrument versus evaluerende partijen
Het waarnemingskader is opgesteld om per aandachtsgebied analyses te kunnen doen. In de analyse is ook een onderscheid gemaakt tussen de soorten van organisaties die evaluaties uitvoeren:
commerciële partijen, kennisinstellingen en de eigen project- of auditorganisatie. Dit onderzoek
doet geen uitspraken over de kwaliteit van de diverse organisaties die evaluaties uitvoeren. Door
de gegevens over evaluaties te combineren met die van de evaluerende organisaties, kunnen echter wel tentatieve uitspraken gedaan worden over de verschillen van aanpak tussen de partijen.
De eerste assumptie is dat externe partijen (commerciële organisaties en kennisinstellingen) een
groter aantal evaluatie-instrumenten ter beschikking hebben en inzetten voor evaluaties dan
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interne partijen. Deze assumptie is gebaseerd op de longlist (bijlage 3) waarin deze beschikbare
evaluatie-instrumenten staan genoemd.
De tweede assumptie is dat binnen de overheid veel gebruik wordt gemaakt van evaluaties in
het kader van kwaliteitsmanagement. Bouckaert & Thijs (2003) beschrijven bijvoorbeeld hoe de
Nederlandse overheid in 2002 al met het INK-model aan het werk ging, en hoe de implementatie
vooral op decentraal niveau is doorgezet. Voor de overheid bestaat tevens een specifieke kwaliteitsnorm voor lokale overheden. De ISO 18091 uit 2014 voor lokale overheden beschrijft de
uitgangspunten voor kwaliteitsmanagement volgens de systematiek van ISO 9001.
De resultaten tussen de inzet van evaluatie-instrumenten tussen externe en interne partijen is in
tabel 9.1 zichtbaar gemaakt.
De assumptie dat externe partijen een groter aantal evaluatie-instrumenten inzetten klopt niet.
De evaluaties die door interne partijen worden uitgevoerd en de evaluaties die door externe partijen worden uitgevoerd gaan voor een groot deel van dezelfde instrumenten uit. Ook in aantallen
en verdeling lopen beide groepen gelijk op met het aantal instrumenten dat zij als achtergrond
gebruiken voor het doen van evaluaties. Wel zijn er enkele verschillen vast te stellen. De volgende
instrumenten blijken in de geanalyseerde evaluatierapporten alleen door externe partijen te
worden ingezet:
– De wetenschappelijke aanpak. Dit ligt voor de hand omdat voor deze aanpak kennisinstellingen benaderd moeten worden die een wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren. Dat
wordt – zoals blijkt - niet door leden van de eigen organisatie gedaan, hoewel het volgen van
een wetenschappelijke aanpak niet alleen is voorbehouden aan kennisinstellingen.
– ISO-normen. Ook hier is het verklaarbaar dat hiervoor externe partijen worden gevraagd. Voor
de toetsing van gebruik en implementatie van ISO-normen is vaak gespecialiseerde kennis
nodig van externe deskundigen. Een ISO-toetsing kent ook vaak de vorm van een audit waarbij
een certificering kan worden behaald. Deze toetsing moet altijd door een onafhankelijke partij
worden uitgevoerd.
– COBIT. COBIT is een framework dat helpt om uitspraken te doen over de governance van
een organisatie, en niet zozeer kijkt naar een project. De COBIT-aanpak heeft een auditingachtergrond. Onafhankelijke normering en certificering zijn vaak een achterliggend motief
voor de inzet van dit instrument.
– Cost-benefit Analysis. Dit is een gespecialiseerde financiële methode om vooraf of achteraf te
analyseren wat de kosten en de baten van een project, of een deel van een project, zijn. Deze
kennis is in huis bij zowel interne als externe partijen. In het totaal aan instrumenten komt
deze één keer voor. Hierover kunnen dus geen aanvullende interpretaties gedaan worden.
De assumptie dat interne partijen meer gebruikmaken van inzichten in kwaliteitsmanagement en
van de elementen van het acroniem COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Techniek, Huisvesting) om een
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evaluatie uit te voeren, kan ook bevestigd worden. Zowel instrumenten vanuit kwaliteitsmanagement als het acroniem COPAFIJTH komen beide vooral bij de interne partijen voor.
Tabel 9.1: Instrumenten van externe en interne partijen
Instrument gebruikt als achtergrond voor de evaluatie

Externe partijen Interne partijen9

PRINCE2/projectmatig werken/MSP

19

25

Audit-aanpak

10

10

ITIL

10

8

Wetenschappelijke aanpak

8

-

Business case

5

5

ISO-normen

4

-

TMap/V-model (testen)

4

2

BiSL

2

3

COBIT

1

-

Cost-benefit

1

-

Kwaliteitsmanagement

1

3

CMM

1

1

COPAFIJTH

-

3

9.10. Wetenschappelijke disciplines versus soort instrument
In dit onderzoek en in het waarnemingskader is gebruikgemaakt van vier verschillende wetenschappelijke disciplines en hun criteria: bestuurswetenschap en organisatiewetenschap, kwaliteitsmanagement, organisatiegedrag en accountancy en IT-auditing.
De assumptie is dat de evaluatie-instrumenten waaraan gerefereerd wordt in de evaluatierapporten ook overeenkomen met de achterliggende wetenschappelijke discipline van waaruit de
evaluatie is opgezet. Dit laatste zal door de evaluator niet altijd expliciet gedefinieerd zijn, en is dus
een afgeleide bevinding van de onderzoeker.
Aan de hand van een verdieping van de analyseresultaten kan deze assumptie per discipline getoetst worden. De resultaten van de verdieping worden in de paragrafen 9.10.1 tot en met 9.10.4
besproken.

9. Tabel 9.1 verschilt op sommige punten van de tabellen uit hoofdstuk 8 (tabel 8.11 en 8.12). De evaluatierapporten waaruit niet kon worden afgeleid welke partij de evaluatie heeft uitgevoerd, zijn nu niet meegenomen. In
deze laatste groep worden echter ook instrumenten gebruikt als achtergrond voor de evaluatie, alleen zijn die niet
te herleiden tot een evaluerende organisatie/partij.

219

9

Hoofdstuk 9.

9.10.1.	Bestuurs- en organisatiewetenschap
De meeste evaluaties zijn vanuit een bestuurs- en organisatiewetenschappelijk kader opgesteld.
Het betreft in totaal 65 evaluaties waarvan kan worden vastgesteld dat:
– 31 evaluaties door een interne partij zijn uitgevoerd;
– 31 evaluaties door een externe partij zijn uitgevoerd;
– het voor 3 evaluaties onbekend is welke partij de evaluatie heeft uitgevoerd.
Met andere woorden, zowel interne als externe partijen werken vanuit dit kader. De instrumenten
die het meest worden ingezet binnen deze evaluaties vanuit een bestuurs- en organisatiewetenschappelijk kader, blijken PRINCE2 en projectmatig werken te zijn. PRINCE2 en projectmatig werken worden 40 keer als achterliggend kader gebruikt voor de evaluaties. Andere veelvoorkomende
instrumenten zijn ITIL (13 keer), de wetenschappelijke methode (negen keer), de business case als
achterliggend kader (acht keer) en de auditaanpak (zes keer). In bijna alle evaluatierapporten (zeven rapporten) wordt de business case als aanvulling gebruikt voor het uitvoeren van de evaluatie.
De genoemde instrumenten kennen allemaal een procesmatige aanpak en besteden aandacht
aan managementaspecten. De assumptie klopt dus ten aanzien van deze discipline. Waar geen
verklaring voor gegeven kan worden, is waarom het instrument PRINCE2 of projectmatig werken
veel vaker wordt toegepast dan de andere genoemde instrumenten.

9.10.2.	Kwaliteitsmanagement
Evalueren gaat voor een belangrijk deel over het identificeren van punten die verbeterd kunnen
worden, over het verhogen van de kwaliteit en over leren. In totaal worden 31 evaluaties opgesteld vanuit een kwaliteitsmanagementkader. Van deze evaluaties is duidelijk dat:
– 15 evaluaties door een interne partij zijn uitgevoerd;
– 12 evaluaties door een externe partij zijn uitgevoerd;
– het voor vier evaluaties onbekend is welke partij de evaluatie heeft uitgevoerd.
Het gebruikte instrumentarium komt overeen met de inhoudelijke discipline: bijna alle instrumenten op het gebied van kwaliteitsmanagement zijn ook terug te vinden in de inventarisatie van de
rapporten die bij deze discipline zijn ingedeeld. Alleen de ISO 27001 wordt niet genoemd, die is
opgenomen in de evaluatierapporten die meer vanuit het kader van IT-auditing zijn opgezet.
De instrumenten die het meest worden ingezet voor rapporten vanuit een kwaliteitsmanagementkader zijn PRINCE2 (22 keer), de auditaanpak (acht keer), kwaliteitsmanagementinstrumenten als
KEM, PDCA, reviews en ISO 9126 (zes keer), ITIL en BiSL (respectievelijk zes en vier keer) en TMap
(4 keer).
Wat opvalt, is dat ook nu PRINCE2 een kader is dat veel gebruikt wordt. Een mogelijke verklaring
is dat PRINCE2 ook veel aandacht schenkt aan ‘quality’ en ‘risk’ (Alexelos, 2010). Opvallend is ook
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het aantal keer dat TMap (voor testen) terugkomt in de referenties. In het gehele onderzoek komt
dit instrument slechts zesmaal voor. De verklaring is dat TMap zichzelf ook als kwaliteitsmodel
positioneert, specifiek vanuit de testdiscipline (Koomen et al., 2006).
In de kwaliteitsmanagementdiscipline blijkt hier ook regelmatig teruggevallen te worden op de
auditaanpak: acht keer. De auditaanpak is vooral een manier van werken en niet een specifiek
instrument zoals KEM, dat gebruikt wordt als kader voor de evaluatie. De auditaanpak kent zijn
fundament deels ook in de kwaliteitsmanagementdiscipline. Daarmee kan verklaard worden dat
de auditaanpak acht keer terugkomt bij de instrumenten die ingezet worden bij evaluaties die
zijn uitgevoerd vanuit de discipline van kwaliteitsmanagement. De assumptie dat de evaluatieinstrumenten waaraan gerefereerd wordt in de evaluatierapporten ook overeenkomen met de
achterliggende wetenschappelijke discipline van waaruit de evaluatie is opgezet, klopt dus ook
voor de discipline van kwaliteitsmanagement.

9.10.3. Accountancy en (IT-)auditing
Overheidsorganisaties leggen van oudsher de focus op administratieve en financiële processen
(Graaf & Hoppe, 1989; Denhardt, 1984; Stones, 2008). De nadruk op de bedrijfseconomische
waarde van projecten is ook in opkomst, mede gezien publicaties over de digitale transformatie en
de bedrijfseconomische waarde van projecten (Brongers, 2015). Daaruit is de assumptie af te leiden dat in evaluaties ook vaak instrumenten gebruikt worden uit het vakgebied van accountancy
en (IT-)auditing, zeker gegeven de eisen die vanuit toezichthoudende organen worden gesteld
(Moeller, 2009; Russ-Eft & Preskill, 2009). In totaal worden 20 evaluaties opgesteld vanuit een
accountancy- en (IT-) auditingkader. Van deze evaluaties staat vast dat:
– 11 evaluaties door een interne partij zijn uitgevoerd;
– 9 evaluaties door een externe partij zijn uitgevoerd.
Het meest voorkomende instrument dat ingezet is binnen deze discipline is de auditaanpak (12
keer). Een analyse van ISO-normen komt drie keer voor, waarbij ook kan worden uitgegaan van
een auditgerichte aanpak. Ook de Cost-benefit-aanpak (één keer) komt in de inventarisatie naar
voren. Totaal is er dus sprake van 16 situaties met een auditaanpak.
ITIL en BiSL komen ook voor in de inventarisatie van evaluatierapporten die vanuit een accountancy
en auditingaanpak zijn opgesteld: ITIL wordt zes keer genoemd en BiSL wordt viermaal genoemd.
De verklaring hiervoor is dat deze frameworks veel procesgerichte elementen bevatten, die in een
audit goed gebruikt kunnen worden om een projectorganisatie door te lichten.
De link tussen kwaliteitsmanagement en auditing is ook hier zichtbaar: TMap wordt bijvoorbeeld
drie keer genoemd, en ook CMMi komt terug bij de inventarisatie van instrumenten die ingezet
worden bij evaluaties die vanuit het accountancy en (IT-) auditingkader zijn opgesteld.
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Tot slot is ook PRINCE2 een instrument dat gebruikt is. Bij 10 rapporten wordt aan PRINCE2
gerefereerd als een toetskader. Een mogelijke verklaring is dat PRINCE2 als projectmanagementmethode uitgebreid is beschreven. Op basis daarvan kan een waarnemingskader samengesteld
worden voor een audit. Daarnaast geeft PRINCE2 handvatten voor de wijze waarop een project
gefinancierd dient te worden, onder meer in de business case voor een project.
De assumptie dat de evaluatie-instrumenten waaraan gerefereerd wordt in de evaluatierapporten
ook overeenkomen met de achterliggende wetenschappelijke discipline van waaruit de evaluatie
is opgezet, klopt ten dele voor de discipline van accountancy en (IT-)auditing. De resultaten laten
namelijk vooral een sterke focus op auditing zien. Accountancy en diverse financiële instrumenten
komen beperkt voor als gebruikt instrument voor het evalueren van projecten met een ICTcomponent.

9.10.4.	Organisatiegedrag
Evalueren gaat voor een deel over de wijze waarop mensen in een project of organisatie samenwerken, hoe zij elkaar beïnvloeden en welke einddoelen zij realiseren. Evalueren gaat dan ook
over gedrag en sociale situaties (Starren, 1997; Cooperrider et al., 2001; McGregor, 2006; Osland
et al., 2007; Scharmer, 2009). De assumptie is dan ook dat in evaluaties aandacht wordt gegeven
aan evaluatie-instrumenten die te maken hebben met organisatiegedrag. In totaal worden 11
evaluaties opgesteld vanuit het kader van organisatiegedrag. Van deze evaluaties staat vast dat:
– acht evaluaties door een interne partij zijn uitgevoerd;
– drie evaluaties door een externe partij zijn uitgevoerd.
De meest voorkomende instrumenten die gebruikt zijn, zijn PRINCE2 en projectmatig werken
(samen negenmaal). De evaluatie-instrumenten uit de literatuur over organisatiegedrag, het
motiveren van mensen, en elementen uit de theorie over leren, worden weinig gebruikt. Door het
kleinere aantal instrumenten is het moeilijk om algemene bevindingen te doen.
Bij organisatiegedrag is vooral het verschil van inzet van interne partijen en externe partijen groter
dan bij de andere disciplines. De externe partijen worden minder vaak ingezet om gedragsaspecten te evalueren. In dit onderzoek zijn er twee externe partijen die wél kijken naar gedrag: een
kennisinstelling (die een wetenschappelijke aanpak volgen) en een externe auditor (waarbij een
projectfase nauwkeurig wordt beoordeeld).
De assumptie dat de evaluatie-instrumenten waaraan gerefereerd wordt in de evaluatierapporten
ook overeenkomen met de achterliggende wetenschappelijke discipline van waaruit de evaluatie
is opgezet, kan voor organisatiegedrag noch bevestigd noch ontkend worden.
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9.11. Formatieve en summatieve evaluaties en de wens van
de opdrachtgever
Evaluaties worden vaak in opdracht van een opdrachtgever uitgevoerd. De assumptie daarbij is
dat de opdrachtgever in een dergelijke opdracht ook een expliciete wens verwoordt om vooruit
te kijken of om terug te kijken. Dit zou vooral bij formatieve en de summatieve evaluaties het
geval zijn, omdat deze duidelijk van elkaar verschillen. Formatieve evaluaties worden uitgevoerd
als processen of projecten lopen, en helpen om vooruit te kijken. Summatieve evaluaties vinden
plaats aan het einde van een project en zijn vooral gericht op accountability en verantwoording
(Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Russ-Eft & Preskill, 2009).

9.11.1. Formatieve evaluaties en meegegeven opdracht
De 39 formatieve evaluaties hebben meestal een vraagstelling of probleemstelling meegekregen,
zij het dat die in enkele gevallen algemeen van aard is. In vijf situaties is dat niet het geval, en kan
geen vraag- of probleemstelling worden afgeleid uit de tekst. De andere rapporten richten zich op
de volgende onderwerpen ter beantwoording in de evaluatie:
– In 22 rapporten wil de opdrachtgevende instantie laten onderzoeken of er beheersmaatregelen of andere maatregelen nodig zijn voor de volgende fase. Die volgende fase kan een
lijnactiviteit zijn, of de volgende fase van het project.
– In acht rapporten wil de opdrachtgevende instantie laten onderzoeken welke implementatieeffecten er optreden als het eindproduct van het project opgeleverd wordt voor gebruik. Ook
hier met als doel eventuele aanvullende maatregelen te formuleren.
– In drie rapporten gaat het om een hertoetsing van projectinterne onderwerpen.
– In één rapport worden algemene aandachtspunten benoemd, maar zijn er geen aanwijzingen
gevonden voor de reden waarom deze aandachtspunten onderwerp van evaluatie zijn.
Er kan dus inderdaad vastgesteld worden dat formatieve evaluaties erop gericht zijn om vooruit te
kijken, en dat de opdrachtgever daar ook om vraagt. In het geval van evaluaties van projecten met
een ICT-component, wordt met name aandacht gegeven aan beheersmaatregelen, maatregelen
om een project bij te sturen op het eindproduct dat gerealiseerd wordt en implementatiemaatregelen die belangrijk zijn tijdens of na oplevering van het projectproduct.

9.11.2. Summatieve evaluaties en meegegeven opdracht
De 50 summatieve evaluaties kennen een ander beeld dan de formatieve evaluaties10. Het aantal
summatieve evaluaties waarin het niet goed is vast te stellen wat de vraagstelling of probleemstelling is, is in dit geval groter: in 16 rapporten is dat het geval.

10. Van de 50 summatieve evaluaties is één evaluatie die zowel formatief als summatief is. Het totaal aantal geanalyseerde evaluatierapporten is 88.
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In 31 rapporten worden diverse aandachtspunten benoemd die bestudeerd worden. Deze
aandachtspunten zijn divers van aard en hebben tot doel om vast te stellen of een project zijn
werkzaamheden goed heeft uitgevoerd. Accountability speelt in deze evaluaties een belangrijke
rol.
Wat opvalt in deze 31 rapporten, is het onderwerp ‘leren en verbeteren’. In vijf evaluatierapporten
wordt daar expliciet aan gerefereerd als invulling van de gegeven evaluatie-opdracht. Daarnaast
geven drie evaluaties expliciet een leer- en verbeterdoelstelling mee voor de uit te voeren evaluatie.
Hoewel het bewijs minder sterk is, kan de assumptie bevestigd worden dat voor summatieve
evaluaties een opdracht wordt meegegeven. Het geldt voor de helft van het aantal evaluaties. Dit
is vooral zichtbaar voor het onderwerp ‘leren en verbeteren’, ofwel expliciet als hoofddoelstelling,
ofwel als een onderdeel van een breder palet van aandachtspunten. Dit past goed bij de insteek
van summatief evalueren: de evaluator kan terugkijken op een volledig traject en kan vaststellen
wat in eventuele vervolgprojecten verbeterd kan worden door de ‘lessons learned’ vast te leggen
of door aanbevelingen te formuleren voor de toekomst.

9.12.	Niet-professioneel uitgevoerde evaluaties versus
inhoudselementen
Bij het rapporteren van een evaluatie worden de belangrijkste bevindingen met de opdrachtgever
en eventuele stakeholders gedeeld (Weiss, 1998; Ruff-Eft & Preskill, 2009). Daarbij wordt de assumptie gedaan dat professioneel uitgevoerde evaluaties (dus door een expert, zie hoofdstuk 3)
een duidelijk omschreven vraag- en probleemstelling hebben, met meer evaluatie-instrumenten
worden uitgevoerd en een goed gedefinieerde afbakening kennen. Als de evaluaties uitgevoerd
door niet-professionals nader geanalyseerd worden, ontstaat het volgende beeld:
1. Vraagstelling of probleemstelling
De 24 evaluaties die door niet-professionals zijn uitgevoerd, hebben in veel gevallen geen
duidelijke probleemstelling en/of vraagstelling. Kijkend naar deze 24 ‘amateur’evaluaties, dan
is dit het resultaat van de nadere analyse dat:
–	in twee van de 24 evaluaties een uitgebreide vraagstelling is gevonden.
–	in vijf van de 24 evaluaties een beperkte vraagstelling is opgenomen. Van deze vijf hebben
drie evaluaties ‘leren’ als doelstelling. In deze evaluaties is geen uitgebreide beschrijving
opgenomen van de vraagstelling, maar is leren als doel wel helder verwoord;
–	in de 17 resterende evaluaties geen probleem- of vraagstelling is opgenomen.
Er kan dan ook vastgesteld worden dat evaluaties uitgevoerd door niet-professionals tekortschieten op een heldere doelstelling en vraagstelling.
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2. Instrumentarium
De meeste evaluaties uitgevoerd door niet-professionals gebruiken PRINCE2 of projectmatig
werken als een eigen toetskader om te evalueren. In 21 van de 24 evaluaties is dat het geval.
Voor drie evaluaties is niet te achterhalen welk instrument gebruikt is. Er zijn daarnaast enkele
referenties naar ITIL (driemaal), BiSL (éénmaal) en COPAFIJTH (éénmaal), maar dat zijn vooral
ondersteunende instrumenten in deze evaluaties.
De assumptie dat niet-professionals hun evaluaties met een beperkt aantal evaluatie-instrumenten uitvoeren, is juist.
3. Afbakening
De afbakening van de evaluaties die door niet-professionals worden uitgevoerd, is in veel gevallen beperkt uitgeschreven. In 15 van de 24 evaluaties is vooral het project zelf de afbakening
van de evaluatie, en is niet nader geduid wat er verder wordt uitgevraagd. In twee evaluaties is
er helemaal geen sprake van een beschrijving van de afbakening, behalve uiteraard de inhoud
van de rapportage zelf. In zeven evaluaties is wel helder afgebakend waar in de evaluatie naar
gekeken is. Aan de hand van het noemen van belangrijke aandachtspunten wordt de evaluatie
gepositioneerd en daarna uitgevoerd.
De assumptie dat evaluaties uitgevoerd door niet-professionals een beperkte afbakening kennen,
klopt voor 15 van de 24 evaluaties. De indicatie is dan ook dat deze assumptie juist is.

9.13. Amateur-evaluaties versus informele evaluaties
Informele evaluaties komen negen keer voor op het totaal van 88 evaluatierapporten. De assumptie is dat informele evaluaties gedaan worden door niet-professionals, en dat het aantal
bevindingen in deze evaluaties door de niet-formele aanpak ook kleiner zal zijn (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007).
In de vergelijking van evaluaties door niet-professionals en informele evaluaties, is gebleken dat
bijna alle informele werkvormen voor het doen van evaluaties ook uitgevoerd zijn door nietprofessionals. Daarop is één uitzondering van een intern uitgevoerde evaluatie door een professionele evaluator, waarbij in de vorm van een gesprek geëvalueerd is. Op deze uitzondering na
zijn de andere acht informele evaluaties uitgevoerd door niet-professionals en in een informele
en interne setting.
Ten aanzien van het aantal bevindingen klopt de assumptie niet. Wat deze informele evaluaties
kenmerkt is dat ze persoonlijk van aard zijn en appelleren aan de deelnemers van de evaluatie om,
in enkele gevallen, letterlijk hun hart te luchten. De informele evaluaties vallen daarnaast op door
hun breedte. Informele niet-professionele evaluaties kijken breed naar een aantal onderwerpen.
Ze gaan in op zorgpunten van de projectdeelnemers, bekijken in alle gevallen project-breed een
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aantal aspecten in de projectuitvoering en geven ruimte voor het uitspreken van een aantal
‘zachte’ kenmerken in een project. Termen als ‘zorgpunten’, en ‘ervaren tijdsdruk’ en ‘betrokken
medewerkers’ worden in deze evaluaties expliciet benoemd.

9.14. Vraagstelling en probleemstelling versus conclusies
en aanbevelingen
In de analyse van de aspecten is in hoofdstuk 8 vastgesteld dat in een aantal evaluatierapporten
geen conclusies en aanbevelingen staan beschreven: het gaat hier om 43 van de 88 rapporten.
De assumptie is dat evaluatierapporten die geen conclusies en/of aanbevelingen geven ook geen
goede vraagstelling, probleemstelling of doelstelling hebben (Weiss, 1998; Moeller, 2008 en 2009;
Bardach, 2009; Ruff-Eft & Preskill, 2009; Pampus, 2009).
In de nadere analyse blijkt dat in 57 rapporten sprake is van een vraagstelling, een probleemstelling
of een doelstelling of combinaties daarvan. In 31 rapporten is er geen vraagstelling, probleemstelling, doelstelling of een combinatie daarvan terug te vinden.
Het blijkt dat in 57 van de rapporten waarin een vraagstelling, een probleemstelling of een doelstelling of een combinatie daarvan beschreven is, in 35 gevallen ook conclusies, aanbevelingen of
zowel conclusies en aanbevelingen staan beschreven:
– 22 rapporten kennen conclusies én aanbevelingen;
– negen rapporten geven alleen conclusies;
– vier rapporten beschrijven alleen aanbevelingen;
– 22 rapporten trekken geen conclusies en/of doen geen aanbevelingen.
Voor de 31 rapporten die geen vraagstelling, probleemstelling, doelstelling of een combinatie
daarvan hebben, geldt het volgende resultaat:
– vier rapporten kennen conclusies én aanbevelingen;
– vier rapporten geven alleen conclusies;
– twee rapporten doen alleen aanbevelingen;
– 21 rapporten trekken geen conclusies en/of doen geen aanbevelingen.
Dit leidt tot de voorzichtige vaststelling dat de assumptie onderschreven kan worden. Rapporten die starten met een vraagstelling, een probleemstelling, een doelstelling of een combinatie
daarvan, hebben ook vaker conclusies, aanbevelingen of zowel conclusies en aanbevelingen
opgenomen in de rapportage.
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9.15. Uitleiding
In dit hoofdstuk is een verdieping gegeven op de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 8 door
de losstaande aandachtsgebieden uit hoofdstuk 8 met elkaar in verband te brengen. Zoals in dit
hoofdstuk is aangeven zijn in de theorie die ten grondslag ligt aan het waarnemingskader bepaalde
assumpties af te leiden. Deze assumpties zijn voor een belangrijk deel tentatief, omdat ze niet zijn
gebaseerd op specifieke voorgaande onderzoeken of causale modellen. Daarmee is dit hoofdstuk
dus ook meer verkennend van aard. Ieder van de beschreven verdiepingen op de resultaten geven
een interessant patroon weer, waarmee de conclusies in hoofdstuk 10 en de aanbevelingen in
hoofdstuk 11 verrijkt worden.
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10.
Conclusies

‘The crucial remaining intellectual task is to shrink the complexity down to a relatively small number
of dimensions.’


Mark H. Moore (Moore, 1988)

10.1. Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de conclusies naar aanleiding van de resultaten van de analyse uit de voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk worden eerst de hoofdvraag en de deelvragen van het onderzoek beantwoord. Daarna worden de conclusies per aandachtspunt uit het waarnemingskader
getrokken. Tot slot worden conclusies getrokken naar aanleiding van de gepresenteerde theorie
over evalueren en de selectie van de evaluatierapporten.
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en de deelvragen:
De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de kwaliteit van evaluaties van ICT-projecten bij de
overheid?
De bijbehorende deelvragen zijn:
1. Aan welke criteria moet een goede evaluatie voldoen?
2. Met welke praktijkinstrumenten worden ICT-projecten bij de overheid geëvalueerd?
3. In welke mate voldoen de evaluaties van ICT-projecten bij de overheid aan de gestelde criteria
voor evalueren?
4. Binnen welk wetenschappelijk theoretisch kader zijn evaluaties van projecten met een ICTcomponent bij de overheid te plaatsen?
De aanbevelingen volgen in hoofdstuk 11.
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10.2. Beantwoording deelvraag 1
Het antwoord op de eerste deelvraag: Aan welke criteria moet een goede evaluatie voldoen?,
wordt gegeven aan de hand van de volgende drie onderwerpen: (1) de onderzoeksmethodologie,
(2) het evaluatieproces en (3) de inhoudelijke aandachtsgebieden voor evaluaties.
Ten eerste de onderzoeksmethodologie. Vanuit de classificatie van wetenschappen is vastgesteld
dat evalueren geduid kan worden als praktijkgericht onderzoek, en dus onderdeel is van de ervaringswetenschappen. Evalueren gaat over gedrag met aandacht voor zowel individu als groep, en
evalueren gaat ook over cultuur en dus over de producten en effecten van menselijk handelen.
De kwaliteit van een evaluatie wordt dan ook mede bepaald door de mate waarin aandacht wordt
gegeven aan een wetenschappelijk verantwoorde opbouw van het onderzoek. Het beschrijven
van een heldere probleemstelling en het opstellen van een doelstelling, een heldere vraagstelling en de daarbij behorende onderzoeksaanpak zijn daarin belangrijke kenmerken. Dat wil niet
zeggen dat alle evaluaties ook wetenschappelijke studies moeten zijn. Het impliceert wel dat een
kwalitatief goede evaluatie altijd start met een duidelijke vraagstelling. Vanuit de evaluatietheorie
wordt daarnaast extra aandacht gevraagd voor het beschrijven van de rol van de evaluator en
het helder verwoorden en communiceren van de resultaten van de evaluatie. Anders gezegd,
het kenmerk van een kwalitatief goede evaluatie is dat (a) de rol van de evaluator beschreven is,
al dan niet met de reflectie op de rol van de evaluator in het onderzoek, en (b) dat er voldoende
aandacht is voor het zorgvuldig formuleren van bevindingen, voor overleg met de stakeholders en
voor de disseminatie van de resultaten van de evaluatie in de organisatie.
Ten tweede het evaluatieproces. Evalueren kan gezien worden als een proces met daarin een
aantal processtappen. Deze processtappen helpen de evaluator bij het gestructureerd uitvoeren
van de evaluatie. Dat wil overigens niet zeggen dat sprake is van een lineair of langdurig proces;
juist iteraties in het proces versterken het reflectie- en leervermogen van het evaluatieproces. Een
dergelijk proces kan dan in de tijd ook zeer snel doorlopen worden. Het proces impliceert wél dat
er in iedere stap een aantal keuzes moeten worden gemaakt die randvoorwaardelijk zijn voor de
vervolgstappen. Een aanpassing in deze keuzes tijdens het proces heeft altijd impact op de vervolgstappen. Een concreet voorbeeld: Indien de opdrachtgeversrol tijdens het uitvoeren van de
evaluatie verandert of verschuift, zal de contractering tussen evaluator en opdrachtgever opnieuw
moeten plaatsvinden, en moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de formulering en
afbakening van de evaluatie. De kwaliteit van de evaluatie wordt dus mede bepaald door het
volgen van het evaluatieproces.
Gedurende het evaluatieproces worden vervolgens keuzes gemaakt ten aanzien van de opdracht,
de afbakening, benaderingen van evalueren, het type evaluatie en de technieken die gebruikt
worden tijdens de evaluatie. Het expliciet maken van deze keuzes is dan ook een kenmerk van
de kwaliteit van de evaluatie. Daarnaast voldoet een kwalitatief goed evaluatieproces aan het
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monitoren van dat proces, bijvoorbeeld aan de hand van een planning en regelmatige rapportages
en de presentatie van tussentijdse resultaten en reflectie op de rol van de evaluator.
Ten derde de inhoudelijke aandachtsgebieden. Vanuit de literatuur over evalueren kan de hiervoor
genoemde aandacht voor onderzoeksmethodologie en evaluatieproces geïdentificeerd worden.
Vanuit de praktijk is het mogelijk om een aantal praktijkinstrumenten te identificeren die gebruikt
worden als toetskader in evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid. Uit een
viertal wetenschappelijke disciplines kunnen aanvullende kwaliteitscriteria afgeleid worden die
mede antwoord geven op de vraag waaraan kwalitatief goede evaluaties moeten voldoen. Afgeleid
uit de aandachtsgebieden voor overheidsmanagement zijn dat de disciplines bestuurs- en organisatiewetenschap, gedragswetenschap, accountancy en (IT-)auditing en kwaliteitsmanagement.
In hoofdstuk 4 en bijlage 4 is de literatuur van deze inhoudelijke disciplines gebruikt als input
voor de kwaliteitscriteria per processtap in het proces van evalueren. Het waarnemingsmodel dat
daar uit is geabstraheerd, bevat aandachtsgebieden per processtap die geoperationaliseerd en
geïndexeerd zijn. Dit waarnemingskader is enerzijds het instrument voor de meta-evaluatie, en
anderzijds is het waarnemingskader het concrete antwoord op de vraag: Aan welke criteria moet
een goede evaluatie voldoen?
Het waarnemingskader omvat de eisen die zowel aan de onderzoeksmethodologie als aan het
evaluatieproces worden gesteld, én het gaat in op relevante inhoudelijke onderwerpen die in een
evaluatie van een project met een ICT-component geraakt kunnen worden. Het waarnemingskader is wetenschappelijk onderbouwd, en in dit onderzoek vervolgens toegepast. Omdat in de
literatuur geen andere waarnemingskaders bekend zijn voor projecten met een ICT-component,
moet dit waarnemingskader gezien worden als de eerste poging om de onderzoeksmethodologie,
het evaluatieproces en de inhoudelijke aandachtsgebieden ten aanzien van projecten met een
ICT-component ten behoeve van evaluaties samen te brengen in één waarnemingskader.

10.3. Beantwoording deelvraag 2
Het antwoord op de tweede deelvraag: Met welke praktijkinstrumenten worden ICT-projecten bij
de overheid geëvalueerd?, wordt gegeven aan de hand van de toepassing van de shortlist zoals die
in het waarnemingskader is opgenomen (zie bijlagen 3 en 4 voor de shortlist en de longlist). Bij de
presentatie van de resultaten is een uitgebreide toelichting gegeven van de analyse behorende bij
deze vraag. De conclusies die op basis van deze resultaten getrokken kunnen worden zijn:
– Praktijkinstrumenten voor projectmanagement, waaronder PRINCE2, worden het vaakst
gebruikt als onderdeel van het formele én informele toetskader in evaluaties, namelijk in 56
rapporten. In 34 evaluaties wordt dit instrument formeel benoemd, in 14 andere evaluaties
wordt eraan gerefereerd, en 6 keer wordt een element van projectmatig werken genoemd.
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– Praktijkinstrumenten voor beheer, zoals ITIL en BiSL, staan op de tweede plaats wat betreft
het gebruik in evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid, namelijk 24
maal. Deze praktijkinstrumenten zijn niet opgesteld als frameworks voor evalueren, en in de
rapporten blijkt tevens dat evaluatoren zelf kennis hebben van ITIL en BiSL, en niet dat deze
als referentie- of toetskader zijn gebruikt. Dat veronderstelt dus inhoudelijke kennis over het
ICT-domein bij deze evaluatoren.
– De aanwezige inhoudelijke kennis van evaluatoren blijkt ook uit het aantal referenties naar
systeemontwikkelingsmethoden en -technieken. Hoewel deze niet vooraf zijn benoemd als
praktijkinstrumenten, zijn ze wel 15 keer waargenomen in de rapporten. Voorbeelden zijn
RUP, DSDM, SCRUM, COPAFIJTH en de Test Management Approach (TMap).
– In evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid wordt regelmatig gekeken
naar het proces van evalueren, namelijk 25 keer. In deze evaluaties is meer aandacht voor de
opbouw van de evaluatie dan voor specifiek gebruik van één of meer praktijkinstrumenten.
– De meeste evaluaties kennen een praktische aanpak, gebaseerd op één of meerdere (elementen van) praktijkinstrumenten. Eigen toetskaders worden nauwelijks opgesteld, slechts
driemaal. Evaluaties die een meer wetenschappelijke aanpak kiezen komen weinig voor,
slechts acht keer. Dit komt dus overeen met de eerdere waarneming dat het opstellen van een
goede probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvraag onderbelicht is in de evaluaties.
– Uit het gebruik van de praktijkinstrumenten blijkt daarnaast dat belangrijk veronderstelde
thema’s uit de literatuur over overheidsorganisaties weinig terugkomen in de evaluatierapporten. Kwaliteitsmanagement en governance worden belangrijk verondersteld in overheidsorganisaties. In de analyse blijkt echter dat praktijkinstrumenten die deze onderwerpen adresseren
beperkt voorkomen: respectievelijk achtmaal kwaliteitsmanagement en driemaal governance.
De algemene conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van deze bevindingen is, dat
het aantal praktijkinstrumenten waaraan wordt gerefereerd niet heel groot is. Er is een duidelijk
accent waarneembaar op een klein aantal bekende en veel gebruikte praktijkinstrumenten. In
het vakgebied wordt veel gesproken en geschreven over frameworks, modellen, best practices
en standaarden. De longlist is een voorbeeld van de veelheid aan richtinggevende frameworks,
modellen, best practices en standaarden. Deze worden waarschijnlijk wel gebruikt als hulpmiddel
voor het inrichten van organisaties en projecten, hoewel dat in dit onderzoek niet is onderzocht.
Wat uit de analyse naar voren komt is dat deze frameworks, modellen, best practices en standaarden niet vaak gebruikt worden als input of als basis voor een toetskader voor het evalueren van
de projecten met een ICT-component.
Op basis van het inzicht in de gebruikte praktijkinstrumenten kan ook gereflecteerd worden op de
vraag of de geïnventariseerde praktijkinstrumenten toegepast worden bij de uitvoering van evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid. In de inleiding is kort gerefereerd
aan het discours over het gebruik van bestuurlijke en managementmethoden in het publieke en
private domein (Micklethwait & Wooldridge, 1997; Jun, 2002; Ferlie et al., 2007; Denhardt, 2008).
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De aanname is dat in het publieke domein mogelijk andere evaluatie-instrumenten en -methoden
nodig zijn dan in het private domein. Deze aanname wordt mede onderbouwd door Denhardt
(2008), die waarschuwt voor het klakkeloos overnemen van inzichten uit de bedrijfskunde voor
toepassing in de publieke sector in het kader van het verbeteren van de organisatie.
Voor een aantal praktijkinstrumenten dat voor dit onderzoek is geïnventariseerd, wordt het onderscheid tussen publieke en private toepassing niet gemaakt. Er is van slechts één praktijkinstrument een aparte beschrijving beschikbaar voor overheidsorganisaties: de PMBOK-methode voor
projectmanagement (PMI, 2008). Andere praktijkinstrumenten kennen dit onderscheid niet. De
(internationale) richtlijnen voor accountancy en auditing, zoals de ISA-standaarden, zijn bruikbaar
voor publieke en private organisaties en geven richtlijnen voor diverse auditaspecten: taakstelling, positie en ethiek van de auditor, documenteren, communicatie met de opdrachtgever en de
manier van auditen (AICPA, 2007; IFAC, 2008; Senft & Gallegos, 2009).
Ook voor IT-governance wordt geen onderscheid gemaakt. Zowel Gartner, het IT Governance
Institute (ITGI) als de Algemene Rekenkamer beschrijven IT-governance, en refereren aan dezelfde
definities. Ze beschrijven alle dezelfde gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management
voor strategische planning en interne beheersing van de inzet van ICT binnen de organisatie,
alsmede de externe accountability en externe supervisie ten behoeve van de inzet van de ICT
(Cangemi & Singleton, 2003; Gartner, 2003a en 2003b; ITGI, 2003; Wijsman, 2001; Wijsman et al.,
2007; Bovaird & Löffler, 2009). Alleen op het gebied van corporate governance zijn op onderdelen
in de uitvoering van praktijkinstrumenten specifieke uitzonderingen zichtbaar voor publieke
organisaties (CPA, 2004).
Zoals eerder is aangegeven, kennen veel methoden, best practices, standaarden en frameworks
een internationale toepassing en maken ze geen onderscheid in inzetbaarheid voor publieke of
private organisaties. Ook in de doorontwikkeling van praktijkinstrumenten wordt dat onderscheid
niet gemaakt. Een relatief nieuw thema is de aandacht voor waardemanagement, ofwel de
operationalisatie van het begrip ‘value’. Waardemanagement kent drie strategieën om waarde
te verhogen: operational excellence, product leadership en customer intimacy. Deze strategieën
komen bij zowel publieke als private organisaties voor. Met andere woorden, op basis van de
geïnventariseerde praktijkinstrumenten kan geconcludeerd worden dat alleen de wijze waarop
de praktijkinstrumenten worden ingezet onderscheidend is en niet het instrument zelf. Er is in
dit onderzoek geen bewijs gevonden om aan te nemen dat er een verschil is of zou moeten zijn
bij instrumenten voor het uitvoeren van evaluaties van projecten met een ICT-component bij
publieke of private organisaties.
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10.4. Beantwoording deelvraag 3
Het antwoord op de derde deelvraag: In welke mate voldoen de evaluaties van ICT-projecten bij de
overheid aan de gestelde criteria?, is af te leiden uit de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 8.
In de onderstaande paragrafen worden de conclusies per aandachtsgebied uit het waarnemingskader besproken.

10.4.1. Over besluitvormingen opdrachtgeverschap
De besluitvorming tot het opstarten van een evaluatie ligt ofwel bij een opdrachtgever (23 keer),
ofwel in een auditplan of een voorgaand rapport (25 keer). Er is dus in een aantal gevallen betrokkenheid vanuit het hoger management, waardoor de projectleider van een evaluatie kan starten
en waarvoor de auditplannen zijn vastgesteld als basis voor de evaluaties. Daarnaast kent een
aantal evaluaties een bottom-upaanpak waarbij de projectleider of projectleden zelf een evaluatie
opstarten: van de 88 geanalyseerde evaluaties zijn er 12 op eigen initiatief van het project gestart.
De focus van deze evaluaties volgt de focus van de Administrative Theory en is van ‘binnen-naarbinnen’ of van ‘binnen-naar-buiten’ (zie bijlage 4). Van een expliciete blik van ‘buiten-naar-binnen’
voor de besluitvorming is geen bewijs gevonden. Conclusie is dan ook dat het grootste deel van
de rapporten een meer naar binnen gerichte focus kent rondom het besluitvormingsproces om te
evalueren.
Opdrachtgevers van evaluaties bij de overheid blijven over het algemeen onzichtbaar, of in ieder
geval anoniem in de rapportages. Opdrachtgevers worden meestal niet bij naam genoemd in
evaluatierapporten. Dat vertoont een parallel met de theorie over evalueren: opdrachtgeverschap is een rol die beperkt beschreven wordt in de evaluatietheorie. In de praktijk blijkt er bij
evaluaties nauwelijks aandacht te zijn voor de rol van opdrachtgevers en voor het benoemen van
het mandaat, de taak of de positie van opdrachtgevers.

10.4.2.	Over uitvoerende partijen
In de verdeling tussen de interne en externe partijen die evaluaties uitvoeren, is een groter aantal
intern uitgevoerde evaluaties te zien. Dit komt overeen met de gevonden resultaten uit de literatuurstudie. Wat betreft het gebruikte instrumentarium onderscheiden deze evaluaties zich niet
van elkaar, behalve dan dat gespecialiseerde evaluaties die gebruikmaken van wetenschappelijke
aanpakken, of vakaudits naar bijvoorbeeld ISO-normen door externe partijen gedaan worden.
Interne evaluaties zien wat meer toe op de relaties binnen de organisatie, de evaluatoren kunnen
eenvoudiger in contact komen met medewerkers en hebben minder moeite om bronmateriaal te
vinden en kunnen onderzoeksdata beter plaatsten in de context van de organisatie. Met andere
woorden, in het onderzoek is geen significant onderscheid gevonden in het gebruik van evaluatieinstrumenten of -methoden door partijen. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat informele
evaluaties meestal ook interne evaluaties zijn. In breedte van onderwerpen en bevindingen doen
deze evaluaties niet onder voor formele, extern uitgevoerde en/of professionele evaluaties.
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10.4.3.	Over de probleemstelling, doelstelling, vraagstelling en de afbakening
Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je wat anders. Dit lijkt een algemeen probleem met
evaluaties, omdat probleemstelling, doelstelling en vraagstelling in veel van de evaluaties onvoldoende of beperkt is uitgewerkt. Ook de afbakening is in een groot deel van de evaluaties niet
scherp aangegeven. Het is voor lezers van een dergelijk rapport daardoor lastig om de evaluatie
te begrijpen of om de evaluatie te plaatsen binnen de context van een overheidsorganisatie. Ook
als in acht genomen wordt dat de evaluaties specifiek voor een opdrachtgever zijn geschreven, is
er een tekort aan informatie over context en afbakening. Zonder heldere vraag, kunnen ook geen
duidelijke conclusies en aanbevelingen getrokken worden. Het blijkt zelfs dat een deel van de
rapporten geen conclusies of aanbevelingen heeft. Een belangrijke conclusie is dat de beschrijving
van de probleemstelling, doelstelling, vraagstelling en de afbakening nog onvoldoende aandacht
krijgt, en dat het geven van richting aan het onderzoek nog onvoldoende is. Daardoor ontstaat ook
het risico dat de acceptatie van evaluatieonderzoeken en de aanbevelingen uit het onderzoek aan
kracht verliezen.

10.4.4. Over de instrumenten
De diversiteit van inhoudelijke disciplines die instrumenten leveren voor het uitvoeren van evaluaties voor projecten met een ICT-component, is groot. In de geanalyseerde evaluaties blijkt een
voorkeur voor instrumenten uit het domein van de bestuurs- en organisatiewetenschap. Daarmee
ligt het accent op het proces van het uitvoeren van een project, de manier waarop een project
in relatie staat tot zijn omgeving en de aansturing binnen het project. Deze procesfocus wordt
versterkt door het gebruik van elementen uit de frameworks ITIL en BiSL, die sterk naar processen
kijken. De focus op producten, die ook in ITIL en BiSL terugkomt, komt minder evident naar voren.
De uitgevoerde evaluaties maken weinig gebruik van de instrumenten die de accountancy en ITauditing opleveren. Met andere woorden, de evaluaties van projecten met een ICT-component bij
de overheid vertonen een sterke nadruk op het proces, een minder grote nadruk op de producten
en bijna geen aandacht voor de rol van de betrokken personen in het project.
In dit onderzoek is een shortlist toegepast van 20 methoden, best practices, standaarden en frameworks die gebruikt worden bij het evalueren van projecten met een ICT-component. Op basis van
deze inventarisatie is onderzocht of in evaluatierapporten ook aan deze 20 methoden, best practices, standaarden en frameworks wordt gerefereerd. De shortlist bestaat uit veel bronnen met
een Amerikaanse en Engelse herkomst. Daarmee lijkt het accent te liggen op het Angelsaksische
model. Dit model legt een sterke nadruk op het toezicht houden door de raad van commissarissen
en door bestuurders van ondernemingen, kent een ‘one-tier’ of unitair besturingsmodel, en is
gericht op strenge controle (Lync, 2006). Prestatiemetingen en accreditatie zijn instrumenten die
bij dit model horen, en bij private onderneming is Shareholder Value en winstmaximalisatie een
belangrijk doel (Bakker, 2005).
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Naast het Angelsaksische model staat het Rijnlandse model dat meer uitgaat van een balans
tussen de belanghebbenden: de eigenaar en aandeelhouders, de managers, het personeel en
de maatschappij. Er is een raad van bestuur voor het managen van de organisatie en een raad
van commissarissen voor het toezicht daarop. Deze twee lagen staan bekend als het ‘two-tier’ of
duaal besturingsmodel (Bakker, 2005; Peij, 2005). De visievorming voor de langere termijn is in
dit model belangrijk. In dit model wordt ook de betrokkenheid van de Staat meer geaccepteerd.
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, de Sociaal Economische Raad en de Wet op de Ondernemingsraden zijn voorbeelden die voortkomen uit dit Rijnlandse denken (Bakker, 2005).
De conclusie is dat evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid vooral vanuit
een Angelsaksisch model worden uitgevoerd. Daarbij ligt een sterke nadruk op het toezicht en
controle en de toets of het gedrag van medewerkers in lijn is met de strategische doelen van
de organisatie. Dit is in lijn met een strakkere sturing vanuit rijksniveau en verscherpte wet- en
regelgeving voor organisaties in het publieke domein. Praktijkinstrumenten worden dus als controle- en inrichtingsinstrumenten ingezet, en niet om het gesprek tussen deskundigen/theoretici
en toepassers/gebruikers op gang te brengen, bijvoorbeeld om samen keuzes te maken over de
projecten (Schwarz & Hirschheim, 2003; ITGI, 2005).
Wat ook opvalt in de inventarisatie, is dat veel methoden, best practices, standaarden en frameworks een internationale toepassing kennen. Ze zijn daarmee niet gebonden aan één specifiek
geografisch gebied. Slechts enkele instrumenten, waaronder BiSL, kennen een meer nationaal
(Nederlands) toepassingsgebied. Breed toepasbare instrumenten voor evalueren zijn blijkbaar
niet gebonden aan één specifiek geografisch gebied. Ook maken ze geen onderscheid in inzetbaarheid voor publieke of private organisaties. Slechts enkele bronnen adresseren het verschil
tussen publieke en private organisaties en de wijze waarop hun projecten geëvalueerd kunnen
worden. Alleen op het gebied van governance, auditing en accountancy zijn specifieke instrumenten gevonden gericht op publieke organisaties (CPA, 2004). De instrumenten die beschikbaar
zijn om te evalueren, kunnen op diverse manieren ingezet worden. Ten eerste kunnen ze ingezet
worden in de diverse fases van een project. Ten tweede kunnen de instrumenten gebruikt worden
voor bijvoorbeeld certificering, verantwoording, controle, monitoring, bijsturing, verbetering of
om te leren. Met andere woorden, wat vooral onderscheidend is in de inzet van instrumenten, is
de achterliggende reden om te evalueren, en niet de nationale of internationale toepassing of de
inzetbaarheid in het publieke of private domein.
Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn er van de praktijkinstrumenten nieuwe versies uitgekomen van het INK-model, e-CF, PRINCE2, PMBOK, DSDM, ISO9000, ITIL, BiSL, ASL2. Dat houdt
dus in dat evaluatoren steeds omvangrijkere praktijkinstrumenten tot hun beschikking hebben op
zowel inhoud als afbakening van deze instrumenten, en daardoor ook steeds breder kunnen kijken
naar projecten en organisaties. Daarmee krijgen evaluatoren steeds omvangrijkere hulpmiddelen
in handen om evaluaties uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de evaluatoren:
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– Er worden hogere eisen gesteld aan hun kennis over praktijkinstrumenten.
– De vaardigheid om het evaluatieonderzoek af te bakenen wordt belangrijker, de instrumenten
bieden namelijk veel ruimte en veel onderzoeksmogelijkheden.
– Men moet vaardiger worden om - indien gewenst - breder in organisaties te kijken aan de
hand van de praktijkinstrumenten. Praktijkinstrumenten incorporeren namelijke steeds meer
vakinhoudelijke aspecten en bieden de mogelijkheid om meer aandacht te geven aan de verschillende organisatieniveaus van een organisatie.

10.4.5. Over de kaders
In de paragraaf hiervoor is geconcludeerd dat evaluaties in veel gevallen uit gaan van de inhoudelijke discipline bestuurs- en organisatiewetenschap, en in mindere mate vanuit de discipline van
kwaliteitsmanagement. Dit blijkt ook uit de analyse van de rapporten. De meeste rapporten zijn
vanuit een bestuurs- en organisatiewetenschappelijk kader opgesteld, en in mindere mate vanuit
het kader kwaliteitsmanagement. Hiervoor zijn twee verklaringen te geven.
De eerste verklaring is, dat in het onderzoek evaluatierapporten zijn opgevraagd van projecten
met een ICT-component. Dit zijn evaluaties die vaak meer vanuit bestuurs- en organisatiekundig
perspectief zijn opgesteld. Er zijn geen specifieke evaluaties opgevraagd met een sterke financiële
achtergrond, evaluaties van ICT-projecten van ICT-afdelingen of ICT-leveranciers, of evaluaties die
als onderwerp veranderkundige aspecten, gedragsonderzoek of humanresource-elementen in
zich hebben.
De tweede verklaring is dat overheidsorganisaties nog traditioneel van opzet zijn, en ingericht
zijn naar de kenmerken van Public Administration: efficiëntie, administratieve verantwoordelijkheid en hiërarchieën. De aanwezigheid van relatief veel formele projectmanagementtechnieken
verklaart mede de traditionele manier van werken van projecten binnen organisaties.
De conclusie is dat de meeste evaluaties uitgaan van een bestuurs- en organisatiewetenschappelijk
kader en in mindere mate aandacht geven aan accountancy, IT-auditing en organisatiegedrag.

10.4.6.	Over de evaluatiemodellen
Het Adversary Model en het Art Critisism Model worden nog weinig ingezet voor het uitvoeren
van evaluaties. De elementen die gevonden zijn in de analyse geven echter interessante aanknopingspunten voor de intensievere inzet van deze modellen. Juist het horen van deskundigen en
het kritisch becommentariëren van projecten door experts uit het werkveld, levert aanvullende
informatie op voor evaluaties. Deze twee modellen kunnen aanvullend zijn op de meer gestructureerde aanpak van data-verzameling en data-analyse. Daarnaast is het te overwegen om ook een
meer transactionele manier van evalueren toe te voegen aan de evaluatie-aanpak, juist ook om
een project beter te begrijpen. Dit laatste vergt echter een grote investering van opdrachtgever
en evaluator. Opdrachtgevers, managers en projectleiders ervaren deze aanpak, en met name
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de Goal-Free-aanpak echter als bedreigend, en kiezen liever voor gestructureerde aanpakken
waarbij het vooraf bekend is waarop geëvalueerd wordt, zoals: de Decision-making-aanpak waarin
gekeken wordt naar de toegevoegde waarde van een project, het Discrepancy Model waarbij
compliantie aan standaarden wordt getoetst, het Goal-Based Model waarbij getoetst wordt of de
projectdoelstellingen gehaald worden, of het System Analysis Model waarbij het projectproces
als input-throughput-output-systeem (ITO-systeem) wordt geanalyseerd. De conclusie is dat
opdrachtgevers en projectleiders vooralsnog kiezen voor meer traditionele aanpakken waarin het
evaluatieproces in ieder geval wat betreft aanpak en onderzoeksobject transparant en duidelijk te
volgen is.

10.4.7. Over de technieken
In de literatuur is een uitgebreid instrumentarium beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek
en het verzamelen, beoordelen en structureren van onderzoeksdata. In de meeste evaluatierapporten wordt echter teruggegrepen op een basis-set aan technieken, waarbij interviews en documentstudie de meest gangbare technieken zijn, aangevuld met enquêtes en enkele groepssessies.
Evaluaties van projecten zijn onderzoeken naar sociale settings, dus het ligt in de lijn der verwachting dat ook elementen van een meer naturalistische aanpak gevonden zouden worden.
Deze onderzoeksaanpak levert tevens aanvullende instrumenten op voor de analyse en toetsing
van data, waaronder triangulatie, peer-debriefing en audittrails. Uit het onderzoek blijkt dat er
aandacht is voor een responsive aanpak van evalueren, waarbij actoren van een project betrokken
worden in de evaluatie. Echter, het gebruik van de bijbehorende technieken als case study, bewuste
(purposive) sampling, observaties, narratieven en storytelling blijft achter.
Veelgebruikte technieken voor dataverzameling zijn vrij traditioneel van aard, vooral interviews en
deskresearch komen veel voor.
Ten aanzien van de interviews is vast te stellen dat deze werkwijze grondig is, maar tegelijkertijd
ook tijdrovend kan zijn. In de evaluaties zijn weinig aanvullende controlemechanismen voor de
evaluaties zichtbaar, en datzelfde geldt voor de inzet van nieuwe media om onderzoeksresultaten
en data eenvoudiger te vergaren en daarna te toetsen.
Ten aanzien van de deskresearch is in de rapporten niet terug te zien op welke wijze deze analyses
hebben plaatsgevonden, en of een inhoudsanalyse aan de hand van een uitgewerkt en geoperationaliseerd toetskader is uitgevoerd. De documenten lijken dan ook vooral te dienen voor de
verrijking van de resultaten uit interviews en het leren kennen en herkennen van de projectomgeving en actuele stand van zaken van een project op inhoud, proces en resultaten. Met andere
woorden, de wijze van dataverzameling en analyse is beperkt beschreven en lijkt uit te gaan van
traditionele werkvormen die toegepast worden zonder uitgebreide operationalisaties voorafgaand
aan het evaluatieonderzoek.
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10.4.8.	Over typen evaluaties
Uit de analyse blijkt dat de meeste evaluaties professioneel worden aangepakt (64 maal), dat de
voorkeur uitgaat naar een summatieve aanpak (50 maal), dat daarbij de aandacht op payoff-evaluaties ligt (50 maal) en dat er in veel gevallen een responsive aanpak (62 maal) aan de evaluaties
ten grondslag ligt. Dat houdt dus in dat de meeste evaluaties na afloop van een project worden
uitgevoerd, dat deze evaluaties aandacht hebben voor de resultaten van een project en het effect
daarvan op de omgeving, en dat de projectbetrokkenen ook bij het evaluatieonderzoek betrokken
worden. Uit deze aantallen kunnen echter geen algemene conclusies over alle typen heen worden
getrokken. Veel evaluatietypen worden namelijk in een gemixte vorm toegepast. Wel is te concluderen dat de verschillende typen evaluaties breed voorkomen. Het accent van de evaluaties ligt
vooral op meer professioneel uitgevoerde evaluaties en de toepassing van een responsive aanpak.
Daardoor wordt ook meer ingezet op de samenwerking met projectbetrokkenen, in plaats van in
de zakelijke preordinate aanpak waarin vooral gelet wordt of doelen al dan niet bereikt zijn.

10.4.9. Over de projectomgeving (interne focus)
Voor de analyse van de onderwerpen die in een evaluatie aandacht krijgen en onderdeel uitmaken
van de eigen projectomgeving, is gekeken naar veel voorkomende woorden en begrippen. De
conclusie is, dat er meer inhoudelijke onderwerpen voor de interne context worden genoemd in de
evaluatierapporten dan dat er aandacht is voor de externe context van projecten.
Naar welke inhoudelijke onderwerpen gekeken gaat worden in een evaluatie, is een keuze die
wordt bepaald in het samenspel tussen opdrachtgever en evaluator. Richtlijnen voor projectevaluaties op deze onderwerpen zijn er niet, hooguit hebben de betrokken deskundigen kennis van het
werkgebied. Met andere woorden, er bestaan geen meta-modellen die inhoudelijke onderwerpen
gerelateerd aan projecten met een ICT-component op een rij zetten ten behoeve van evaluaties
van die projecten. Kennis van de evaluator en de opdrachtgever in het werkveld van projectmanagement, architectuur, IT-ontwerp en IT-voortbrenging, infrastructuur en diverse beheermodellen
is dus belangrijk om tot een goede evaluatieopdracht te komen.
In de analyse van de genoemde onderwerpen van de interne context valt opnieuw op dat
evaluatoren vooral lijken te letten op de processen en structuren van een project, de formele
projectstructuren en de besturing daarvan. Onderwerpen die vanuit de huidige actualiteit voor
de hand liggen, waaronder beveiliging, architectuur, governance en succes- en faalfactoren van
ICT-projecten, worden nauwelijks geraakt. Daarmee gaan de rapporten voorbij aan de actualiteit
van onderwerpen die van belang zijn voor projecten, én gaan ze voorbij aan de actuele thema’s die
genoemd worden in het publieke en politieke debat vanaf 2002, zoals is verwoord in de berichtgeving rondom successen en mislukkingen van ICT-projecten.
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10.4.10.	Over de relatie tussen project en omgeving (externe focus)
Voor de analyse van de onderwerpen die in een evaluatie aandacht krijgen en onderdeel uitmaken
van de externe context van een project, is gekeken naar veel voorkomende woorden en begrippen. Hieruit blijkt dat de analyse van stakeholders en de relatie met stakeholders veel aan de orde
komt. Het uitvoeren van een stakeholdersanalyse is dan ook een veelvoorkomende techniek in
projectmanagementmethoden. Opvallend genoeg zijn andere thema’s onderbelicht. De relatie
met dienstverlening vanuit de overheid naar burgers en bedrijven, de betrokkenheid van burgers,
de juridische kaders die met deze betrokkenheid gepaard gaan en de wijze waarop ICT al dan niet
gebruikersvriendelijk is vormgegeven voor burgers, komt zelden aan de orde in de 88 rapporten.
Conclusie is dat onderwerpen als de relatie met de samenleving, effecten op burgers en bedrijven
en de rol van burgers als participanten in ICT-ontwikkelingen beperkt aandacht krijgen in deze
evaluaties.

10.4.11. Over de kerntaak en volwassenheid
Een verwijzing in een evaluatierapport naar de kerntaak van een organisatie, en de relatie van
het project met die kerntaak, kan helpen om de evaluatie in perspectief te plaatsen. De meeste
evaluaties staan echter los van deze context, omdat deze kerntaak en aanvullende gegevens over
de organisatieomgeving summier staan beschreven. In de onderzochte evaluaties is de context
van de evaluatie gerelateerd aan de kerntaak van de organisatie niet of summier beschreven.
Hierdoor ontstaat het risico dat de evaluaties los komen te staan van de organisatie, en daardoor
ook minder als een zelfdragend en zelfstandig leesbaar document gezien kunnen worden.
Door in een evaluatie onderzoek te doen naar de volwassenheidsniveaus van een organisatie en
een project, kunnen aanvullende bevindingen worden gedaan. Bij ieder volwassenheidsniveau
horen immers indicatoren die helpen om dat niveau aan te tonen. Deze indicatoren worden
echter zelden gebruikt. De evaluator kan daardoor mogelijk belangrijke aandachtspunten missen, met name als het gaat om procesvolwassenheidskenmerken en de relatie met de project- en
organisatieomgeving. Als daarnaast de kerntaak en het volwassenheidsniveau gekoppeld worden,
levert dat informatie op over de richting van de transitie van de organisatie(-eenheid) die met
een project moet worden ondersteund. Dit levert op zijn beurt weer aanvullende input voor de
evaluatie en het te gebruiken toetskader. Evaluaties blijken echter geen aandacht te schenken
aan volwassenheid en de kerntaak. Het is in de meeste evaluaties dan ook onduidelijk of de wijze
waarop projecten zijn georganiseerd recht doet aan de organisatiedoelstelling of de ontwikkelrichting van de organisatie zoals is verwoord in de kerntaak van de organisatie.

10.4.12.	Over bedrijfs- en organisatiedoelstelling
Bijna de helft van de evaluatierapporten geeft geen informatie over de bedrijfs- of organisatiedoelstelling. Als onbekend is wat de doelstelling van een organisatie is, is het ook moeilijk om te
bepalen of een aanbeveling voor een project slechts impact heeft op het verbeteren van het project zelf, of dat het ook ondersteunt om de projectbijdrage aan de organisatie te verbeteren. Met
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andere woorden, oplossingen en aanbevelingen uit evaluaties kunnen deeloplossingen worden
die niet in een groter geheel beschouwd worden. Dat kan uiteindelijk leiden tot sub-optimalisatie,
terwijl de deeloplossingen zelf duidelijk en aannemelijk zijn.

10.4.13. Over governance, risicomanagement en porfoliomanagement
Hoewel governance goed te operationaliseren is voor een evaluatie, blijkt dat in de rapportages
weinig gemeten wordt door evaluatoren op governance in bredere zin. Van alle onderdelen op het
gebied van governance worden risicomanagementaspecten relatief vaak meegenomen in de evaluaties van projecten. Wat opvalt, is dat rapportages over risicomitigerende (beheers)maatregelen
relatief weinig aandacht krijgen in projectevaluaties. Dat wil dus zeggen dat de evaluaties niet
nagaan of er risicomitigerende maatregelen zijn genomen en of deze effect hadden. Risicomanagement is een onderwerp dat onderdeel zou kunnen zijn van het projectproces, maar het wordt
nog weinig expliciet meegenomen in evaluaties.
Bij de analyse van de externe context was veel aandacht voor stakeholdersmanagement. Het
managen van stakeholders blijkt echter in de praktijk minder vaak voor te komen als evaluatieonderwerp dan verwacht, mogelijk vanwege de verwevenheid met de project(be)sturing. Mogelijk
dat de beperkte aandacht voor het projectproces ook verklaart waarom taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TRVB’s) binnen een project minder vaak beschreven zijn. Als er
immers weinig aandacht is voor de besturing of governance van een project in meer algemene zin,
krijgen ook de onderliggende elementen van project(be)sturing en competentieontwikkeling van
projectleden minder aandacht in de evaluatie. Governance blijkt goed te operationaliseren vanuit
projectmanagementmethoden, maar krijgt nog beperkte aandacht in evaluaties van projecten
met een ICT-component bij de overheid.
Een bijzondere verschijningsvorm van een stakeholder is een gerelateerd project. Vaak staat een
project niet op zichzelf, maar zal er een relatie zijn met andere projecten, bijvoorbeeld vanuit
een inhoudelijke relatie of afhankelijkheid van een (deel)product. Hoewel de helft van het aantal
evaluatierapporten wel aandacht geeft aan enige vorm van portfoliomanagement (45 maal), is
de conclusie dat dit nog onvoldoende is om de positionering van het geëvalueerde project ten
opzichte andere projecten te duiden.

10.4.14.	Over de afronding van de evaluatie
De analyse van de afrondende fase van de evaluatie laat hiaten zien ten opzichte van de operationalisatie in het waarnemingskader en de onderliggende literatuur. Dat begint al met de inhoudselementen van de evaluatie. Het valt bijvoorbeeld op dat niet alle rapporten een hoofdstuk
kennen met ‘bevindingen’ of ‘resultaten’. Soms zijn deze bevindingen en conclusies op andere
plekken te vinden. Daardoor is het moeilijker om de kernopdracht van de evaluator te achterhalen
in de rapporten. Het uitgangspunt ‘Maximizing Use and Understanding’ wordt zo minder goed
behaald. De wijze waarop de kwaliteitsborging van het rapport is uitgevoerd, de wijze waarop
241

10

Hoofdstuk 10.

projectbetrokkenen bij de afrondende fase zijn betrokken, of de manier waarop eventuele disseminatie van de rapportage plaatsvindt, staat nagenoeg niet beschreven in de rapporten. Ook
de evaluatie van het evaluatieproces wordt niet benoemd. ‘Meta-evaluation is the professional
imperative of evaluation’, werd eerder geschreven. De afrondende fase van een evaluatie is dan
ook een fase waarin veel basisuitgangspunten voor een goede afsluiting niet ingevuld worden door
evaluatoren.

10.4.15.	Over het monitoren van het evaluatieproces en de evaluator
Door het evaluatieproces te beschrijven wordt de aanpak herleidbaar en zijn rapporten transparanter. Daarmee kan ook de impact van een dergelijk rapport beter bepaald worden. Een goede
beschrijving van het evaluatieproces is dan ook belangrijk, maar wordt in bijna de helft van de
rapporten niet gegeven. Door dit evaluatieproces niet te benoemen, worden ook belangrijke
betrokkenen bij een evaluatie niet goed beschreven. Bekend is dat betrokkenen bij een evaluatie
ook de uitkomsten kunnen beïnvloeden. Het documenteren van dergelijke meta-informatie ten
aanzien van de evaluatie is dan ook erg belangrijk, maar gebeurt dus nog te beperkt en te weinig.
Een belangrijke betrokkene bij de evaluatie, is de evaluator zelf. Juist evaluaties van sociale of politieke situaties hebben baat bij het benoemen van de rol van de evaluator, en indien noodzakelijk
de wijze waarop hij in het onderzoek heeft geacteerd. Evaluatoren hebben eigen codes om te
handelen en nemen een onafhankelijke positie in. De rol zal dan ook meestal waarde-neutraal zijn,
maar ook waarde-sensitieve of zelfs waarde-kritieke rollen komen voor. Denk bijvoorbeeld aan de
rol van evaluator als deskundige of ‘connaisseur’. Door deze positie expliciet te maken, worden
rapporten vollediger en transparanter. De praktijk laat zien dat de rol van de evaluator bijna niet
besproken wordt. Het is daardoor onduidelijk vanuit welke positie de evaluatie is opgesteld.

10.5. Beantwoording deelvraag 4
Het antwoord op de vierde deelvraag: Binnen welk wetenschappelijk theoretisch kader zijn evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid te plaatsen?, wordt in deze dissertatie
op meerdere plaatsen geduid.
In de theorie zijn de volgende bestuurswetenschappelijke stromingen onderkend: Public Administration (PA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) en New Public Governance
(NPG). De laatste stroming is sinds 2006 benoemd en nader beschreven. De evaluatierapporten
van voor 2006 zullen dus geen referenties hebben naar NPG, maar hebben mogelijk wel indicaties
van andere bestuurswetenschappelijke stromingen.
De deelvraag impliceert een koppeling tussen het (besluit tot het) uitvoeren van evaluaties aan
een bestuurswetenschappelijke stroming of theorie. In de bestuurswetenschappen is een ontwik242
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keling zichtbaar van een meer rationeel model naar een empirische aanpak die aansluit bij diverse
vernieuwingen in het openbaar bestuur (Jun, 2002; Ferlie et al., 2007; Denhardt, 2008). Dat is
onder meer zichtbaar in besluitvormingsprocessen. Daarin worden besluiten niet alleen gevoed
door rationele argumenten en instrumentele processen, maar ook door sociaal-emotionele argumenten als de mogelijkheid van waardetoevoeging, de kans om te leren en de mogelijkheid om
kennis te vergroten.
In de geanalyseerde evaluatierapporten is bewijs te vinden dat de onderwerpen ‘leren’ (achtmaal) en ‘het in kaart brengen van complexiteit’ (11 maal) argumenten zijn om een evaluatie uit
te laten voeren. Vooral de wens om te leren is passend bij een andere wijze van handelen van
overheidsorganisaties: het houdt in dat actief wordt gevraagd wat beter en anders kan, met als
doel informatie in te winnen over het functioneren van een organisatieonderdeel. Het is moeilijk
beargumenteerbaar of hier sprake is van een andere bestuurswetenschappelijke stroming, het is
wel een kenmerk van evaluaties die breder kijken dan alleen naar de eigen projectorganisatie. Dit
past in de uitgangspunten van New Public Management (NPM).
Het doen van uitspraken over de wijze waarop besluitvormingsprocessen verlopen is lastig,
omdat daar in evaluatierapporten weinig over is vastgelegd. Opdrachtgevers zijn veelal onbekend, en in minder dan de helft van het aantal rapporten is aangegeven dat een opdrachtgever
daadwerkelijk de opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een evaluatie, namelijk 23 keer.
Met andere woorden, in de evaluatierapporten is weinig bewijs te vinden over de resultaten van
besluitvormingsprocessen. Er kan dan ook geen doorslaggevende conclusie getrokken worden
over de besluitvormingsprocessen die ten grondslag liggen aan het uitvoeren van evaluaties van
ICT-projecten bij de overheid. De conclusie uit de voorgaande onderzoeksvraag over de betrokkenheid van belanghebbenden bij evaluaties, ondersteunt dit. Wel lijkt het erop dat evaluaties van
projecten met een ICT-component vooral vanuit een regulatief paradigma worden georganiseerd,
waarbij met name het managen van bedrijfsmiddelen, de effectiviteit van managementmaatregelen, de performance en efficiëntie belangrijk geacht worden. Dit past het beste in het New Public
Management (NPM) paradigma. Deze conclusie is echter slechts een afgeleide vanuit andere
waarnemingen, omdat in de evaluatierapporten zelf niets terug is te vinden over besluitvorming,
bestuurlijke processen of bestuurswetenschappelijke paradigma’s.
Een belangrijk kenmerk van de New Public Service (NPS) is de relatie tussen burger en overheidsorganisatie. Betrokkenheid van burgers in projecten en tevens tijdens evaluaties van projecten is
een kenmerk van deze bestuurswetenschappelijke stroming. Burgers kunnen als ‘social agents’
worden ingezet en in bijvoorbeeld co-creatie en andere participatieve werkwijzen meedoen aan
projecten of deelnemen in uitvoeringsprocessen. Een dergelijke wijze van handelen wordt ook
steeds meer ondersteund door social media-technieken, onlinecommunities en diverse portals.
Uit de analyse van de bevindingen die gedaan zijn op basis van het waarnemingskader, blijkt dat de
meeste evaluaties vooral naar het eigen project of naar de eigen organisatie kijken. De analyse van
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de effecten die bereikt worden op bijvoorbeeld burgers, juist door het gebruik van producten en
diensten die een project oplevert, gebeurt zelden. In het onderzoek zijn twee evaluaties gevonden
die vanuit een Goal-Free-benadering buiten het project gekeken hebben of het te bereiken effect
ook daadwerkelijk is bereikt: heeft het project impact gehad op de organisatie, en zijn burgers in
staat gebruik te maken van de ontwikkelde voorziening.
De beperkte blik naar buiten uit zich ook in het uitvoeren van evaluaties. Bij de onderzochte evaluaties worden burgers en bedrijven buiten de organisatie niet aantoonbaar bevraagd. In enkele
projecten wordt wel gesproken over het betrekken van eindgebruikers bij de evaluatie: in 16
rapporten is daar sprake van. Het gaat in deze 16 rapporten slechts vijf keer over burgers. In de andere gevallen betreft het eindgebruikers binnen de eigen organisatiecontext. Deze eindgebruikers
zullen gebruikmaken van de producten en diensten die een project oplevert. Het onderzoeken
van het daadwerkelijke effect van een project, bijvoorbeeld gekoppeld aan de kerntaak van de
organisatie of de impact op burgers en bedrijven, wordt echter beperkt meegenomen. Zoals
eerder geconstateerd, is aandacht voor deze kerntaak ook onderbelicht: het krijgt in 12 van de 88
evaluatierapporten aandacht. Aandacht voor de burger en andere belanghebbenden buiten de
organisatie is dus bijna afwezig in de evaluaties.
Tot slot is geen bewijs gevonden in de onderzochte evaluatierapporten van (elementen van) een
netwerkbenadering en aandacht voor de omgeving van projecten. Dit zijn belangrijke kenmerken
van New Public Governance (NPG). Stakeholdersmanagement blijkt slechts beperkt aanwezig en
indien aanwezig is het vooral gericht op de stakeholders binnen een overheidsorganisatie. Ook
brede aandacht voor de organisatiedoelstellingen in relatie tot de (maatschappelijke) omgeving
zijn niet aantoonbaar in de onderzochte evaluatierapporten. Daarmee is dus, zoals verwacht, geen
bewijs gevonden voor de toepassing van elementen uit de New Public Governance (NPG).

10.6. Wat zeggen de inhoudelijke disciplines
Kwaliteitsmanagement leert ons dat bij het evalueren van projecten vanuit een rationeel perspectief gemeten moet worden, en dat daarnaast aandacht nodig is voor andere elementen,
waaronder het zoeken naar ervaringen van betrokkenen, de mate van leren en de beleving van
betrokkenen. Daarbij is de focus op het project zelf én de focus op de omgeving van een project
belangrijk, omdat die een relatie met elkaar hebben. In de praktijk blijkt dat veel instrumenten uit
de verschillende inhoudelijke disciplines steeds breder en meer multidisciplinair kijken. In de onderzochte evaluaties is wel aandacht voor kwaliteit, maar bijna niet voor het leren. De evaluaties
laten ook geen zichtbaar gebruik zien van de ervaringen van projectleden. Ook de aandacht van de
direct betrokkenen en het expliciteren van leerervaringen van experts binnen en buiten het project
is dus nog vrij beperkt.
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De betrokkenheid van burgers als ‘social agents’ bij overheidsprocessen, de veranderende sociale
processen en de technologische innovaties in de huidige maatschappij, vragen om een andere
manier van evalueren. Veel instrumenten om te evalueren kennen een rationeel kader en gaat uit
van toetscriteria en een traditionele, rationele aanpak. Dit is te zien in de aanpak van de evaluatie
en de opmaak van de rapporten, zowel wat betreft de te onderzoeken aandachtspunten als wat
betreft de werkvorm. Daardoor kan geconcludeerd worden dat veel van de huidige evaluaties niet
voldoende adequaat zijn om alle bevindingen te achterhalen die te maken hebben met sociale relaties, nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe media en de veranderende rol van burgers en
bedrijven in relatie tot overheidsorganisaties. Methodisch zal een evaluatie altijd een duidelijke en
transparante uitwerking moeten zijn van het toetskader, de onderzoeksvraag en de onderliggende
probleemstelling. Inhoudelijk moet een evaluatie een aantal uitgewerkte en toetsbare onderwerpen uitvragen. In de uitvoering moet een evaluatie werkvormen gebruiken die voldoende gegevens
opleveren om te analyseren. Zowel in de onderzoeksaanpak, de inhoudelijke onderwerpen als in
de variatie aan evaluatiewerkvormen wordt niet gewerkt met veel variatie, waardoor onvoldoende
gekeken wordt naar nieuwe sociale relaties en netwerken binnen en rondom projecten.
De regels op het gebied van informatiebeveiliging, governance en financiële verantwoording
leveren in verschillende vakgebieden regelmatig nieuwe toetskaders en richtlijnen op. De wet- en
regelgeving rondom een project verandert dan ook vaak gedurende een project. In de accountancy en (IT-)auditing levert de inzet van nieuwe technologie ook zwaardere rekenregels op en
de mogelijkheid om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en aan elkaar te relateren. In
evaluaties is het meenemen van deze actuele wet- en regelgeving en de toepassing van de laatste
analysemogelijkheden belangrijk. De ontwikkeling van aandacht voor financiële verantwoording
in evaluaties lijkt sneller te gaan dan de toename van aandacht voor bijvoorbeeld de hiervoor
genoemde sociale relaties en de inzet van nieuwe media.

10.7.	Wat zegt de evaluatietheorie
Op het continuüm van theoriegericht onderzoek en praktijkgericht onderzoek is evalueren onderdeel van de ervaringswetenschappen: Het hoort bij zowel de gedragswetenschappen of sociale
wetenschappen waarin de studie van de mens als individu en in groepen centraal staat, als bij
de cultuurwetenschappen of toegepaste wetenschappen, waarbij de producten van menselijke
activiteiten worden bestudeerd.
Uit de inhoudelijke ontwikkeling van evalueren kan afgeleid worden dat er meer aandacht komt
voor professionalisering en standaardisatie. Daarmee wordt voor een belangrijk deel ook aangesloten op de veranderende wensen van de maatschappij, die eist dat er transparantie komt vanuit
de overheid over het besteden van overheidsgeld en het openbaar maken van de resultaten
van investeringen. De vastgestelde ‘Age of Standardisation’ van evalueren sluit daar dus bij aan.
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Anders gezegd, het feit dat de praktijkinstrumenten en richtlijnen inhoudelijk verbreden en tevens
gestandaardiseerd worden, helpt om evaluaties te laten uitvoeren die beter vergelijkbaar zijn.
Het combineren van bestaande frameworks tot nieuwe toetskaders en het verbeteren van de
evaluatietechnieken biedt aanvullende kansen om ook goed te evalueren. De verbetering van
data-analysetechnieken ondersteunt daar nog extra bij. Ook de opkomst van een meer holistische
en transdisciplinaire aanpak van evalueren draagt daar aan bij. De inhoudelijke sociale aspecten
van evalueren en de rol van de evaluator en belanghebbenden van een evaluatie krijgen dan ook
meer aandacht. Doordat er meer kansen zijn om gebruik te maken van samenwerkingsverbanden,
co-creatie en het inrichten van feedbackprocessen, verhoogt de evaluatiecapaciteit van organisaties en is er meer input voor het proces van continu leren en verbeteren bij organisaties.
De ‘Age of Standardisation’ geeft ruimte voor het ontwikkelen van de evaluatiediscipline, maar de
wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied is nog in ontwikkeling. Drie succesfactoren
voor evalueren kunnen al wel afgeleid worden uit de evaluatieliteratuur:
1. Methode. Het uitwerken van een heldere onderzoeksopzet met probleemstelling, doelstelling
en vraagstelling van een evaluatie helpt om de aanpak transparant te houden, herhaalbaar te
maken en ook controleerbaar te houden.
2. Resultaat. De evaluator kan meerdere middelen gebruiken om de resultaten van de evaluatie
in de organisatie te laten landen. Hoe meer aandacht aan dit onderwerp gegeven wordt, hoe
effectiever de evaluatie. Dit proces begint al bij de eerste stap in het evaluatieproces, bij de rol
van de opdrachtgever.
3. Evaluator. Rol en positie van de evaluator ten opzichte van de organisatie, het object van
onderzoek en betrokken personen, en de manier waarop die rol uitgevoerd kan worden. Het
expliciet maken van deze rol voor de diverse betrokkenen maakt duidelijk wat ervan hen wordt
verwacht en verlaagt de weerstand tot uitvoering of deelname aan een evaluatie.

10.8.	Wat leren we uit de selectie van evaluatierapporten
Omdat veel projecten en de vele organisaties binnen de overheid met ICT te maken hebben, is de
populatie van evaluatierapporten van projecten in potentie groot. Het daadwerkelijk vinden en
opvragen van de rapporten, bleek echter lastiger dan verwacht. Vooral op departementaal niveau
blijkt het moeilijk evaluatierapporten te verkrijgen, ook al werden deze rapporten op titelnaam
uitgevraagd aan de betreffende organisaties. Vanuit de respons is af te leiden dat een deel van
de rapporten fysiek niet meer vindbaar was, of dat de persoon die het zou kunnen weten niet
meer op dezelfde plek aanwezig is binnen de organisatie. De individuele medewerkers willen
overigens wel meewerken, maar juist vanuit het hoger management lijkt er een bepaalde mate
van terughoudendheid te zijn. Een mogelijke verklaring is dat evaluatierapporten mogelijk buiten
hun context gelezen worden, en daardoor meer vragen oproepen dan noodzakelijk. Of dat de
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rapporten gebruikt kunnen worden voor een onjuiste of oneerlijke afrekening, terwijl ze daar niet
voor bedoeld zijn, bijvoorbeeld vanwege hun specifieke aandachtsgebieden, vorm of vanwege
een sterke focus op de financiële aspecten. Wat geconcludeerd kan worden is, dat persoonlijke
contacten en een persoonlijke benadering de grootste kans geeft om gegevens van organisaties te
krijgen, in dit geval evaluatierapporten. Ook voor evalueren geldt dat als het onderzoekskader is
opgesteld, ook het informele netwerk gebruikt moet worden. Dit blijkt vooral van belang voor het
verkrijgen van bronmateriaal en de juiste contactpersonen.

10.9. Uitleiding
Met dit hoofdstuk zijn de conclusies weergegeven op basis van de resultaten van dit onderzoek.
Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op de vraag wat de kwaliteit van evaluaties van projecten
met een ICT-component bij de overheid is, niet in één volzin te geven is. De conclusies en de
beantwoording van de deelvragen laten dat duidelijk zien. Dat er goede evaluaties zijn, en dat er
evaluaties zijn met veel kwalitatief goede onderdelen is helder. De potentie die evaluaties hebben
om te controleren, monitoren, verbeteren en leren, wordt nog lang niet onderkend en gebruikt.
Dat er nog heel veel te verbeteren valt, is dan ook evident. Verbeteringen zijn noodzakelijk op alle
punten van het evaluatieproces, de inhoud en de onderzoeksaanpak. Dat nodigt dan ook uit tot
een aantal majeure, structurele verbeteringen en dus belangrijke aanbevelingen. In het volgende
hoofdstuk zijn deze aanbevelingen weergegeven.
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‘Luctor et emergo: spring er maar in, het water is heerlijk!’


Margot Gerritsen (Geels & Van Opijnen, 2015)

11.1. Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies die in hoofdstuk 10 zijn
geformuleerd. Daarmee is dit hoofdstuk het laatste onderdeel van het onderzoeksmodel zoals
gepresenteerd in figuur 1.2 uit hoofdstuk 1.
De aanbevelingen zijn verdeeld in drie groepen:
1. Aanbevelingen voor het instrumentarium. Op welke wijze kunnen evaluatie-instrumenten
beter worden ingezet? Deze aanbevelingen worden mede gedaan op basis van de resultaten
en conclusies per aandachtsgebied.
2. Aanbevelingen voor het evalueren van ICT-projecten bij de overheid. Hoe kan de overheid haar
ICT-projecten beter evalueren op basis van deze verbeterde inzet van het instrumentarium?
3. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek, waarbij suggesties voor vervolgonderzoek op een rij
worden gezet.

11.2. Aanbevelingen voor het instrumentarium
11.2.1. Evalueer multidisciplinair
Evaluaties kunnen verrijkt worden als ze vanuit meerdere disciplines en invalshoeken worden
opgezet. Bij het opstellen van een referentiemodel voor een evaluatie, doet de evaluator er goed
aan om niet één referentiemodel te kiezen op basis van bijvoorbeeld een methode of standaard
uit het werkveld van de ICT of uit het werkveld van projectmanagement. Een dergelijk referentiemodel zal vaak voor de hand liggen. Het referentiemodel kan aangevuld worden met kennis uit
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andere inhoudelijke disciplines. Kwaliteitsmanagement, organisatiewetenschappen, accountancy
en IT-auditing en organisatiegedrag zijn in ieder geval disciplines van waaruit geput kan worden,
maar niet de enige. Een evaluator van een ICT-project zou bijvoorbeeld eens een collega vanuit
de bouwsector, de communicatiewetenschap of de kunstwereld naar zijn referentiemodel kunnen laten kijken. Een andere blik vanuit een andere discipline levert inzichten op die niet in het
standaardrepertoire van de evaluator van een ICT-project zitten.
Aanbevelingen zijn hier om:
– Het gekozen referentiemodel voor een evaluatie vanuit meerdere disciplines aan te vullen en
te verbreden, te beginnen met de kennis uit de disciplines kwaliteitsmanagement, organisatiewetenschappen, accountancy en IT-auditing en organisatiegedrag. Daarmee wordt voorkomen
dat een evaluatie eenzijdig van opzet is, en belangrijke thema’s onbenoemd laat die relevante
bevindingen, conclusies en aanbevelingen opleveren.
– Een referentiemodel voor een evaluatie buiten de eigen kring van experts te laten toetsen, en
misschien zelfs te laten reviewen door experts uit geheel andere disciplines. Daarmee wordt
voorkomen dat de onderzoeker zijn eigen voorkeur onbedoeld laat doorklinken in de evaluatie, of dat er een onderzoekers-bias optreedt.
Naast een multidisciplinaire blik op inhoud, doet de evaluator er ook goed om te kijken op welke
wijze de verschillende actoren aan bod komen. Een referentiemodel kan bijvoorbeeld ingezet worden om zowel eindgebruikers, projectmedewerkers en de opdrachtgever te bevragen tijdens een
evaluatie (Swanborn, 1999). Betrokkenheid van deze partijen maakt dat een evaluatie ook meer
een interventie wordt om bijvoorbeeld te leren of om bij te sturen op proces of eindproduct. In
het afbakenen en beschrijven van het evaluatieonderzoek zal uiteraard duidelijk beargumenteerd
moeten worden of en hoe deze partijen moeten worden betrokken.
Hoe meer een evaluatie ook een interventie wordt, hoe meer impact de evaluatie heeft op de
betrokkenen en hun functioneren. In een lerende organisatie krijgen mensen direct feedback op
hun handelen. Het inbouwen van een leereffect middels feedback betekent dat een evaluatieonderzoek een ander doel dient en dus een andere aanpak vergt, dan een evaluatie waarin na afloop
van een project en op afstand wordt gekeken of eindresultaten opgeleverd zijn en voldoen aan de
vooraf gestelde eisen.
Het is aan te bevelen om:
– In ieder geval in de opzet van de evaluatie expliciet te benoemen op welke wijze betrokkenen
deel uitmaken van de evaluatie, en wat daarvan de achterliggende argumentatie is.
– Te benoemen wat het te bereiken leereffect is van de evaluatie.
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11.2.2. Pas creatieve werkvormen toe
Wat opvalt in de evaluaties is de geringe variëteit in werkvormen om onderzoeksgegevens te
verkrijgen. Evaluaties kunnen meer gebruikmaken van nieuwe media of van technieken om op
een andere wijze grote databestanden te analyseren. Daarmee kunnen in een evaluatie wellicht
andere gegevens, of in ieder geval aanvullende gegevens achterhaald worden. De disseminatie
van sociale media in de maatschappij en op de werkvloer is zeer groot. Het uitvoeren van een
onlineonderzoek, het werken met online- en offlinediscussiegroepen en het inzetten van diverse
fora en communities, zowel online als offline, rondom een specifiek thema zijn dan ook hulpmiddelen die meer ingezet kunnen worden om evaluatieresultaten te achterhalen. Toepassing van
deze werkvormen sluit ook beter aan bij meerdere evaluatiemodellen die worden gebruikt door
de evaluator. Een evaluatie die zich richt op een project tijdens de looptijd, of die de betrokkenen
wil meenemen in een responsieve aanpak, zou gebaat kunnen zijn bij dergelijke werkvormen.
Aanbevelingen hier zijn om:
– Bij evaluaties expliciet te maken welke benadering van evalueren is gekozen. In de afbakening
van een evaluatie is het belangrijk om dit vast te leggen, zodat de resultaten ook in het perspectief van deze benadering kunnen worden verklaard.
– Helder aan te geven bij de start van de evaluatie welke methoden en technieken bij de evaluatie gebruikt gaan worden, en waarom. De keuze hiervoor zou één van de resultaten moeten
zijn van het gesprek tussen de evaluator en de opdrachtgever. Dit geeft ook transparantie over
de te gebruiken werkvormen.
– Bij evaluaties breed gebruik te maken van andere technieken en werkvormen, opdat er meer
en andere data kunnen worden verzameld.
Er is een breed palet van evaluatiebenaderingen beschikbaar voor het uitvoeren van evaluaties.
Art Critisism is er daar één van. Voor sommige projecten is deze benadering meer geschikt dan
een uitgebreide evaluatie. De deskundigen zijn binnen de overheid in ieder geval reeds aanwezig,
bijvoorbeeld bij Bureau Gateway (BZK). De Gateway-methode is een aanpak waarbij er alleen
ervaren deskundigen worden ingezet, en wordt gekenmerkt door een grondige aanpak aan de
hand van interviews en documentanalyse. Wellicht dat de ‘pool’ van deskundigen uit de overheid
ook ingezet kan worden als ‘art criticus’ om zo projecten op verbeteringen te wijzen. Evaluatiesessies worden dan in ieder geval heel spannend, voor zowel evaluator als voor de organisatie die
geëvalueerd wordt. Het leervermogen van beide partijen zal zeker een positieve impuls krijgen.
Immers, als je als evaluator ‘wijst’ naar een ander, ‘wijs’ je ook met drie vingers naar jezelf. Zijn
evaluatoren straks inderdaad zo volwassen dat ze niet alleen evalueren, maar als professionals de
lessen van een project ook weer meenemen naar hun eigen project?
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De aanbeveling is hier om:
– Senioren binnen de overheid en uit het bedrijfsleven meer in te zetten bij evaluaties. Daarmee
wordt de doorlooptijd van evaluaties verkort, en worden bevindingen gedaan op basis van
de inbreng van kennis en kunde, en van reflectie en intervisie. Niet alleen een project leert
daarvan, maar ook de professionals die deze rol vervullen en kunnen die nieuwe kennis weer
inzetten binnen hun eigen organisaties.

11.2.3.	Kijk naar financiële aspecten
Eerder is vastgesteld dat evaluaties vaak uitgaan van de inhoudelijke discipline bestuurs- en
organisatiewetenschap en in mindere mate ook van de discipline kwaliteitsmanagement. De
financiële aspecten van een project worden niet diepgaand meegenomen in de evaluaties. Vaak
wordt volstaan met het benoemen van de financiële omvang van een project, of worden budgetgegevens kort weergegeven. Van enkele projecten is bekend dat er een business case gemaakt is
bij aanvang van het project, of dat een project bedoeld is om bepaalde maatschappelijke effecten
te bereiken met ICT-oplossingen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen.
In evaluaties zou je dan ook meer reflectie mogen verwachten op de financiële aspecten van een
project. De actualiteit ten aanzien van ICT-projecten is in ieder geval een aanleiding om meer aandacht te besteden aan het financiële verloop van een project. De bedrijfseconomische benadering
van ICT-projecten en het bepalen van de waarde daarvan, zoals beschreven in de ontwikkeling van
de Public IT Grid sluiten aan bij deze nieuwe ontwikkeling (Brongers, 2015; Westerveld, 2015).
Maar ook zonder die aandacht is zeker in projectmanagement en portfoliomanagement een
financiële onderbouwing voor een project erg belangrijk. Door hier meer aandacht aan te geven
in een evaluatie, kan zowel de evaluatie als de bevindingen naar aanleiding van de evaluatie beter
op waarde worden geschat. Immers, de evaluatie-inspanning zal in verhouding moeten staan tot
de omvang van het project. Daarnaast kunnen financiële feiten die tijdens een evaluatie gedaan
worden veel vertellen over de wijze waarop een project is uitgevoerd en over de waarde van de
producten en diensten die een project oplevert.
De aanbevelingen zijn hier om:
– Bij evaluaties meer aandacht te geven aan de financiële elementen. Zowel de omvang van een
project als de (bedrijfseconomische) waarde van de producten en diensten die een project
oplevert, alsmede de effecten die deze producten en diensten hebben na implementatie,
verdienen aandacht en verrijken de evaluatie.
– Tijdens een evaluatie zou daarbij gebruikgemaakt kunnen worden van de business case, of in
ieder geval de aanwezige financiële afweging, die ten grondslag ligt aan een project. Daarmee
kan in de evaluatie een betere afweging worden gemaakt van hoe een project is uitgevoerd en
wat het project heeft opgeleverd.

252

Aanbevelingen

11.2.4. Professionaliseer het toetskader
Vanuit de evaluatie-discipline zijn de methode en de theoretische achtergrond, het resultaat van
de evaluatie en de rol van de evaluator kernpunten van aandacht bij het uitvoeren van een evaluatie. In het toetskader van veel evaluaties blijkt de aandacht vooral uit te gaan naar het eerste
kernpunt. De operationalisatie en inhoudelijke aanpak zijn vaak – maar niet altijd - uitgewerkt of
voorafgaand aan het evaluatieonderzoek vastgesteld. De twee andere kernpunten, zoals de impact
die de evaluatie moet hebben op de organisatie, en de rol van de evaluator, worden onvoldoende
beschreven in de toetskaders van evaluaties. Door hier juist wel aandacht aan te geven, kan de
evaluatie verrijkt worden waardoor een groter effect uitgaat van de evaluatie.
Om een concreet voorbeeld te geven: Het is evident dat een evaluator die een lopend project
evalueert al een verandering teweegbrengt binnen het project. Door dit te benoemen voor projectleden en richting de opdrachtgever wordt al tijdens de evaluatie transparant wat één van de
effecten van de evaluatie is.
De aanbevelingen zijn hier om:
– Bij evaluaties meer aandacht te geven aan de drie kernpunten voor evalueren om een evaluatie meer effect te laten hebben: de methode, het resultaat en de evaluator.
– Transparant te maken welk effect het uitvoeren van een evaluatie heeft op de direct betrokkenen van een project, zodat het belang van de evaluatie ook verduidelijkt wordt.

11.2.5.	Vul controle aan met aandacht voor de positie van belanghebbenden
Het Angelsaksische model, met nadruk op toezicht en controle, en het Rijnlandse model met aandacht voor balans tussen belanghebbenden, kunnen een evaluatieaanpak verbreden. Door beide
modellen te combineren ontstaat een matrix met twee assen en vier kwadranten (zie figuur 11.1).
Als tijdens een evaluatie blijkt dat bijvoorbeeld toezicht en controle tekortschieten en de balans
tussen belanghebbenden slecht is, kan dat tot bevindingen leiden die diepgaande veranderingen
voorstellen als aanbevelingen. Als tijdens een evaluatie blijkt dat op één van deze twee aandachtsgebieden veel bevindingen worden gedaan, kan daarvoor een aanbeveling gedaan worden. Een goede
balans tussen belanghebbenden zonder een uitgebreid controlemechanisme heeft mogelijk andere
effecten voor een project dan een slechte balans tussen belanghebbenden en een gedegen mechanisme van controle en toetsing. Zonder overleg en samenhang zal een rapportage anders worden
behandeld, bijvoorbeeld als onderhandelingsargument, dan in een meer uitgebalanceerde situatie.
Zonder hier de vier kwadranten uitgebreid toe te lichten, zal duidelijk zijn dat beide modellen elkaar
aanvullen, en dat tijdens een evaluatie beide modellen aandacht verdienen in het toetskader.
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Figuur 11.1: Kernbegrippen uit het Rijnlandse model en het Angelsaksische model gecombineerd

De aanbeveling is hier om:
– In de evaluatie een toetskader op te stellen waarbij zowel aandacht is voor toetsing- en controlemechanismes binnen een project als de mate waarin balans bestaat tussen de verschillende
betrokkenen bij een project. Daarmee kan breder worden gekeken in de evaluatie, en kan ook
de impact van de aanbevelingen van de evaluatie beter worden ingeschat.

11.2.6.	Richt de blik naar binnen én naar buiten
In het besluitvormingsproces voorafgaand aan de start van een evaluatie, is geconstateerd dat zowel
het besluitvormingsproces als de evaluatierapporten een focus hebben die naar binnen is gericht.
Instrumenten die worden ingezet voor het evalueren van ICT-projecten kennen een technische
insteek en hebben vaak het effect dat er meer naar binnen (een project) dan naar buiten wordt
gekeken. Evaluaties kunnen daarnaast ook veel aandacht hebben voor de techniek, dan wel
de technologie van de producten die een ICT-project oplevert. De interne controles ten slotte,
worden vaak door de organisatie ingezet om een project te controleren. Deze gegevens worden
overigens soms ook gebruikt om buiten het project te rapporteren, wat het voor projecten vaak
lastig maakt te zien wat er met de controles, kwaliteitstoetsen en evaluaties gebeurt.
Projecten kunnen hier op anticiperen door zelf zowel een blik naar binnen te richten, op de eigen
interne (project)organisatie, als een blik naar buiten, met daarbij aandacht voor het te bereiken
einddoel van het project. Door zelf als project een mechanisme te creëren waarin de interne én
externe focus wordt bewaakt, wordt het project niet overvallen door de diverse onderzoekers
en evaluatoren. Voorbeelden van een dergelijk mechanisme komen uit de kwaliteitsmanagementaanpak en de governanceaanpak, zoals controleplannen, eigen audits en kwaliteitstoetsen,
versiebeheer van documenten en stakeholder- en krachtenveldanalyses.
Evaluatoren zullen in hun evaluatie ook hun blik naar zowel binnen als buiten moeten richten.
De informatie vanuit de organisatie over een project is vaak intern gericht. De instrumenten van
de evaluator verstevigen deze interne focus ook. Door in de evaluatie ook juist het raakvlak met
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de buitenwereld mee te nemen in het toetskader, kan een project beter in zijn context worden
geplaatst. Aanbevelingen ten behoeve van het verbeteren van het eindproduct of de op te leveren
dienst, kunnen dan ook mede gericht worden op het te bereiken effect van een project.
De aanbeveling is hier om:
– De evaluator in de evaluatie expliciet mee te geven om zowel de blik naar buiten als de blik
naar binnen te richten. Door te onderzoeken wat de betekenis of toegevoegde waarde is van
het eindproduct van een project voor het individu, de organisatie en de maatschappij, kunnen
aanbevelingen en eventuele leerervaringen en voorgestelde interventies beter onderbouwd
worden.

11.2.7. Combineer informeel met formeel
Bij de selectie van de evaluatierapporten en het daarna opvragen van deze rapporten, is gebleken
dat een deel van de informatie alleen via een informeel netwerk en persoonlijke contacten te
achterhalen is. Een belangrijke conclusie is tevens, dat individuele medewerkers zeker ook bereid
zijn informatie te delen, zeker als duidelijk is dat het doel is om te leren van de evaluatierapporten,
en er geen uitspraken gedaan worden over een organisatie, project of personen.
Ook in de verschillende uitgangspunten rondom onderzoeksaanpakken komt naar voren dat er
een formele lijn is van het doen van onderzoek, bijvoorbeeld via formele vragenlijsten en vastgestelde selecties van respondenten. Een meer naturalistische aanpak, waarin de onderzoeker
als een antropoloog meekijkt in een project is ook een mogelijkheid. Daarvan is echter geen
voorbeeld gevonden in dit onderzoek. Duidelijk is dat ook in de aanpak van de evaluatie en de
wijze van vergaren van data, een informele wijze van evalueren mogelijk is. Voorbeelden zijn open
gesprekken, observaties en vragen om feedback van personen in meer vertrouwelijke settings
met als doel de data te aggregeren tot bruikbare en niet op de persoon herleidbare data. Het is
wellicht mogelijk om ook deze wijze van evalueren toe te passen om te kijken welke aanvullende
gegevens worden aangeleverd, juist ook omdat mensen bereid zijn informatie en, zoals hiervoor
aangegeven, rapporten te delen.
De aanbeveling is hier om:
– Naast een formele onderzoeksaanpak ook suggesties te doen om te mogen werken met
informele contacten. Dit kan vooraf met een opdrachtgever besproken worden. Het is aan te
bevelen om in de beschrijving van de onderzoeksopzet van de evaluatie te benoemen of de
informele lijn al dan niet gebruikt kan en mag worden. De keuze om dit wel of niet te doen, kan
zelfs al een bevinding opleveren voor het onderzoek, en helpt om de diepgang en de waarde
van de evaluatie te duiden.
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11.2.8.	Werk en rapporteer als project
Evalueren is een proces van een aantal uit te voeren stappen. Het uitvoeren van deze stappen vergt
een planning, en het uitvoeren van een evaluatie vergt het uitwerken van een onderzoeksaanpak,
het inzetten van resources en het betrekken van stakeholders. Daarmee is evalueren ook een
project. Grote evaluaties kunnen als een volwaardig project worden opgezet, gebruikmakend van
projectmanagementmethoden. Voor grote evaluaties is het aan te bevelen om te werken met een
stuurgroep, reguliere rapportages, een planning en formele mijlpalen. Kleinere evaluaties kunnen
ook projectmatig worden aangepakt, en door ‘tailoring’ gebruikmaken van de benodigde practices uit een projectmanagementmethode. Het voordeel van deze werkwijze is niet alleen dat de
stakeholders betrokken raken, maar ook dat er extra aandacht is voor het opdrachtgeverschap, de
opdrachtomschrijving en de doelstelling van een evaluatie. Juist op deze onderwerpen ontbreekt
het in veel van de onderzochte evaluaties en dat maakt dat veel evaluaties in meer algemene
bewoordingen opgesteld zijn, en wellicht minder impact hebben dan dat ze kunnen hebben.
De aanbevelingen zijn hier om:
– Evaluaties projectmatig aan te pakken en de practices van projectmanagementmethoden te
gebruiken voor het opzetten van een gedegen evaluatieproject.
– Evaluaties meer te beschouwen als een project door de rol van zowel de opdrachtnemer als de
opdrachtgever te versterken. Daardoor wordt de evaluatie betekenisvoller en ontstaat meer
betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders.

11.2.9. Maak een onderzoeksopzet
Op het gebied van het formuleren van een probleemstelling, doelstelling, vraagstelling en het afbakenen van evaluaties, kan nog veel verbeterd worden. Een goede probleemstelling geeft richting
aan het onderzoek en maakt het voor de opdrachtgever en andere betrokkenen duidelijk waarom
een evaluatie uitgevoerd gaat worden. En, belangrijker nog, de kans dat de conclusies en aanbevelingen worden opgepakt in vervolgacties wordt daarmee wellicht ook groter. De literatuur over
het maken van een goede onderzoeksopzet is dan ook een goede basis voor het opzetten van een
evaluatieonderzoek. Ook hier is ‘tailoring’ belangrijk: een evaluatieonderzoek hoeft namelijk geen
wetenschappelijk onderzoek te zijn met nieuwe theorie, causale modellen of een onderzoek om
op te kunnen promoveren, of een onderzoek waarbij via een controlegroep sociale experimenten
worden uitgevoerd. De regels voor het formuleren van een goede open onderzoeksvraag zijn
echter wél zowel voor een evaluatieonderzoek als een andersoortig onderzoek altijd toepasbaar
en altijd relevant.
De aanbeveling is hier om:
– In de voorbereiding van een evaluatie de beschrijving van de probleemstelling, doelstelling,
vraagstelling en de afbakening duidelijk te beschrijven, gebruikmakend van de literatuur over
het ontwerpen van een onderzoek. Daarmee wordt richting gegeven aan het onderzoek,
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wordt een basis gelegd voor een evaluatieaanpak en wordt de acceptatie van het evaluatieonderzoek verhoogd.

11.2.10. Verbreed het toetskader
In de conclusies zijn meerdere onderwerpen benoemd die helpen om evaluaties inhoudelijk te
verbeteren.
Kijkend naar de interne context, is zichtbaar dat het belangrijk is dat de evaluator kennis heeft van
processen die in ICT-projecten belangrijk zijn. Daarnaast ontbreekt het aan een aantal inhoudelijke
onderwerpen die wel verwacht mogen worden in evaluaties van ICT-projecten.
Kijkend naar de externe context, is zichtbaar dat dat veel evaluaties gericht zijn op het ICT-project
zelf, en dat er aandacht wordt gegeven aan de stakeholders van een ICT-project. Maar er wordt
niet gekeken naar relatie met burger en bedrijf of de mate van dienstverlening.
In de evaluaties is ook weinig aandacht voor de organisatie waarbinnen het ICT-project wordt
uitgevoerd. De kerntaak en de doelstellingen van de organisatie en de relatie daarvan met het project wordt niet benoemd. Ook een indicatie van de volwassenheid van de organisatieomgeving en
van het project, inclusief de relatie tussen beide, wordt niet beschreven. En ook de gerelateerde
projecten waar het ICT-project eventuele afhankelijkheden mee heeft, worden niet benoemd.
Tot slot is weinig bewijs gevonden voor werkwijzen waarbij letterlijk ‘out of the box’ is gekeken.
Het risico van goede kwaliteitsmodellen en checklists voor het uitvoeren van een evaluatie is immers dat het ook volledigheid suggereert. Juist de zaken die niet vooraf benoemd zijn, kunnen
impact hebben gehad. Het inbouwen van extra reflecties, liefst met professionals die niet bij het
project of de evaluatie betrokken zijn, kan helpen om deze witte vlekken eerder te identificeren.
De aanbevelingen zijn hier om:
– Bij de evaluatie van een ICT-project een evaluator aan te stellen die kennis heeft van de belangrijke processen in de ICT, en vanuit vakinhoudelijke kennis en expertise in gesprek kan gaan
met de betrokkenen.
– Meer aandacht aan de bedrijfs- of organisatiedoelstelling te geven in de evaluatie. Hiermee
wordt voorkomen dat deeloplossingen voorgesteld worden in de aanbevelingen die uiteindelijk niet bijdragen aan het organisatiebelang.
– Meer aandacht te geven aan het onderwerp volwassenheid. Dit kan door het opnemen van
enkele controlevragen over volwassenheid bij het uitvoeren van een evaluatie. Daarmee kan
vroegtijdig focus worden aangebracht tijdens een evaluatie.
– Meer aandacht te geven aan governance en risicomanagement. Dit kan een evaluator doen
door gebruik te maken van de vier fases van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus).
Aan de hand daarvan kan de evaluator kijken of een project deze vier fases doorloopt; of
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het project bijvoorbeeld bepaalde risico’s identificeert en daar al dan niet naar handelt. Dat
geeft inzicht in de wijze waarop een project met risico’s omgaat, zonder een aanvullende en
diepgaande risicoanalyse (Spencer Picket, 2005; Axelos, 2011). Daarnaast geeft de PDCAcyclus ruimte om andere governance-elementen te onderzoeken. Een voorbeeld is het maken
en bijstellen van plannen, de wijze van uitvoering en projectverloop, en de inrichting van de
basis-informatievoorziening van een project.
– In de evaluatie van een ICT-project aandacht te geven aan meer dan alleen de processen en
structuren van een project. Naast de hiervoor genoemde onderwerpen is het aan te bevelen
ook de volgende onderwerpen in overweging te nemen:
–	Relatie tussen project en de organisatie.
–	Volwassenheid en doelstelling van de organisatie.
–	Portfoliomanagement en de (eventueel afhankelijke) relatie met andere projecten binnen
én buiten de organisatie.
–	IV-voortbrenging/IV-keten binnen de organisatie: watervalmethode of meer Agile/Scrum,
eventueel een DevOps-aanpak.
–	(Enterprise en IT-)Architectuur.
–	Requirementsmanagement en procesontwerp.
–	IT-ontwerp en realisatie.
–	Testen.
–	Inkoop / procurement.
–	Infrastructuur.
–	Beheer (functioneel, applicatief en technisch).
–	Informatiebeveiliging.
–	Risico- en issuemanagement.
–	Projectgovernance.
–	Configuratiemanagement.
–	Kwaliteitsmanagement.
–	Veranderkundige aspecten.
–	Financiële situatie van het project (en organisatie).
–	Juridische aspecten van het project (de relevante wet- en regelgeving).
–	Leiderschap en sturing.
–	Competenties van projectleden en de eventuele persoonlijke ontwikkeldoelen van de
projectmedewerkers die impact hebben op het project.
–	Relatie naar burger en bedrijf.
–	Vormgeving, toegankelijkheid en gebruikersgemak.
– Na het vaststellen van het evaluatiekader niet-betrokken experts te raadplegen om te reflecteren op het evaluatiekader, de aanpak en de werkwijzen. Het helpt de evaluator enorm als er
met meerdere ‘brillen’ naar de evaluatie wordt gekeken.
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11.2.11.	Rond de evaluatie goed af
Het afronden van een evaluatie is een belangrijke fase in het evaluatieproces. In deze fase wordt
namelijk niet alleen gerapporteerd aan de opdrachtgever, maar is het ook belangrijk dat andere
betrokken partijen de informatie over de evaluatie en de conclusies en aanbevelingen ontvangen.
Daarnaast is een goede afronding de basis voor vervolgacties en verdere disseminatie van de
evaluatiebevindingen in de organisatie. Een goede rapportage, waarbij hoor- en wederhoor is toegepast, een duidelijke presentatie en aanvullende activiteiten voor het communiceren van zowel
de aanpak als de evaluatiebevindingen is onderdeel van de afsluitende fase van de evaluatie.
Bij een goede afsluiting hoort ook een reflectie op de evaluatie. Zowel het proces van evalueren,
de rol van de evaluator als een aantal meta-bevindingen over de rapportage zijn onderdeel van
deze afsluiting. Veel evaluatierapporten besteden hier weinig aandacht aan. Het beschrijven van
bijvoorbeeld de invloed die een evaluatie heeft gehad op een nog lopend project, draagt bij aan
de acceptatie van de bevindingen. Een dergelijke beschrijving vergroot tevens de acceptatie van
het doen van een evaluatie of een vervolgevaluatie, en draagt bij aan het lerend vermogen van
het project.
Het goed afronden van een evaluatie is ook in het belang van de evaluator zelf. Soms worden evaluaties gebruikt als onderliggend document bij verschillen van mening, bijvoorbeeld als een deel
van de realisatie van een ICT-project is uitbesteed. Zowel een heldere opdracht, een duidelijke
positionering als een goede beschrijving van het proces kunnen ervoor zorgen dat de evaluator in
dergelijke situaties boven de partijen kan blijven staan.
De aanbevelingen zijn hier om:
– In de afronding van de evaluatie expliciet aandacht te besteden aan het rapportageproces
waarbij één of meerdere stakeholders betrokken worden, en waarbij vastgesteld wordt op
welke wijze de resultaten met de opdrachtgever en andere betrokkenen gedeeld worden.
Alleen een presentatie is vaak onvoldoende om de resultaten van een evaluatie met opdrachtgever en betrokkenen te delen, zeker als de evaluatie ook bijdraagt aan een leerdoel, of als de
aanbevelingen moeten worden uitgewerkt in vervolgacties.
– In de afronding aandacht te geven aan een aantal meta-bevindingen, waaronder het verloop
van het evaluatieproces, de rol en impact van de evaluator op het project of de organisatie en
aanbevelingen voor een vervolgonderzoek.
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11.3. Aanbevelingen voor evalueren van ICT-projecten bij de
overheid
11.3.1. Borging in wetgeving en beleid
Besluitvorming om tot een evaluatie over te gaan is vaak niet expliciet - en slechts in enkele gevallen geborgd in wetgeving-, bijvoorbeeld bij de opdracht tot implementatie van beleidsbesluiten of
in een auditplan. Als deze laatste vastlegging er wel is, dan is deze legitimatie zeer duidelijk voor
de eindverantwoordelijke voor een project binnen een overheidsorganisatie. Dit kan helpen om
vaker te evalueren of de opdracht tot een evaluatie vooraf al kenbaar te maken. In deze situaties
zal vervolgens een ‘comply or explain’ (voer uit of leg uit) mechanisme in werking treden, waarbij
nadrukkelijker wordt afgewogen wanneer afgeweken kan en mag worden van de afspraak dat er
een evaluatie dient plaats te vinden.
De aanbeveling is hier om:
– In de opdrachtfase van de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving of in opdrachten tot
veranderen door overheidsorganisaties vooraf mee te nemen dat er een evaluatie dient plaats
te vinden. Daarmee wordt voorkomen dat achteraf discussie ontstaat over de legitimiteit van
een evaluatiestap tussentijds of aan het einde van een project, en is de kans groter dat tot en
met de laatste fase de betrokken ook daadwerkelijk betrokken blijven bij het project.

11.3.2. Evaluaties projectmatige aanpakken
Eerder is vastgesteld dat evalueren een stapsgewijs proces is. In iedere stap worden meerdere
besluiten genomen en vinden activiteiten plaats. Door deze processtappen te volgen, kan een
evaluatie grondig worden uitgevoerd. De stappen vormen als het ware een wegwijzer voor
het evalueren van een ICT-project. De eerder beschreven bevindingen over evalueren van ICTprojecten bij de overheid komen voor een deel voort uit het overslaan van deze stappen of uit de
activiteiten binnen deze stappen. Een projectmatige aanpak van evaluaties zal in ieder geval een
aantal van de hiaten kunnen wegnemen.
De aanbeveling is hier om:
– Evaluaties van ICT-projecten bij de overheid projectmatig op te pakken, opdat alle stappen
worden doorlopen en er geen belangrijke keuzemomenten en activiteiten zonder overdenking
worden overgeslagen.

11.3.3. Actief betrekken gebruikers
De evaluatie-instrumenten blijken weinig verschillen te vertonen voor publieke of private organisaties. Voor beide soorten organisaties worden vergelijkbare frameworks en modellen ingezet. De
instrumenten voor evalueren blijken ook gericht te zijn op de ICT-projecten binnen een organisatie
zelf. Een relatie met de gebruikers van de producten, of de doelgroep waarin het effect bereikt
zal worden van de inzet van overheids-ICT, wordt nauwelijks gelegd. De instrumenten definiëren
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daarvoor geen inhoudelijke aandachtspunten. De referentiemodellen operationaliseren vooral
aandachtspunten op het proces en de structuur van een project, en evaluatoren kijken vooral
naar ‘binnen’ richting het project en de organisatie.
Deze manier van werken en kijken sluit niet aan bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij,
waarbij betrokkenheid, openheid en transparantie steeds belangrijker worden, ook voor overheidsorganisaties. Vooral bij het evalueren van ICT-projecten zou overwogen kunnen worden om
ook burgers en bedrijven te betrekken bij de evaluatie van een project. Zij hebben vaak te maken
met het effect van het toepassen van de eindproducten en diensten van een ICT-project. Dat kan
rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld als burgers gebruik moeten maken van portals met identificatie en
authenticatieprotocollen. Het kan ook indirect, als burgers contact hebben met een helpdesk, een
website of een brief krijgen die door een medewerker van een overheidsorganisatie is gemaakt
vanuit zijn of haar bedrijfshulpmiddelen. De mening van burgers over deze producten en diensten,
en de veranderingen van deze producten en diensten, kunnen zeker meegenomen worden in de
evaluaties van de ICT-projecten die de hulpmiddelen heeft geïmplementeerd om deze producten
en diensten vervolgens te kunnen aanbieden.
De aanbeveling is hier om:
– In de evaluatie ruimte te bieden voor het gesprek met de gebruikers van de producten en diensten die een ICT-project oplevert, of wellicht zelfs met de burgers en bedrijven die het effect
merken van het gebruik van deze geïmplementeerde projectresultaten door de lijnorganisatie.
Daarmee wordt extra inzicht gegeven in het succes van een project en kunnen aanvullende
bevindingen worden gedaan ter verbetering in de toekomst.

11.3.4. Actief betrekken projectmedewerkers
In de voorgaande hoofdstukken is regelmatig aangegeven dat er verschillende manieren zijn om
een evaluatie uit te voeren. Op diverse momenten kan de projectmedewerker een rol spelen in
een evaluatie. Zowel bij de voorbereiding, tijdens de uitvoering en bij de vervolgacties, kunnen
projectmedewerkers een actieve rol krijgen. Bij de uitvoering van een evaluatie kan middels
diverse werkvormen ook informatie gevraagd worden aan projectmedewerkers.
Het is meerdere malen geconstateerd dat medewerkers graag willen leren en willen meewerken
aan onderzoeken. Soms doen medewerkers dat zelfs op individuele basis, vanuit een intrinsieke
drijfveer, vergelijkbaar met de concepten van Organisational Citizenship Behaviour (OCB) (Organ
et al., 2006). Medewerkers doen dan meer dan hun rol- en functieomschrijving voorschrijven, met
de intentie om het welvaren van een individu, de groep of de organisatie te verbeteren (Broef &
Motowidlo, 1986).
Deze intrinsiek gemotiveerde projectmedewerkers kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van
evaluaties, en de evaluator wijzen op onderwerpen of stakeholders die eerder niet in beeld waren.
261

11

Hoofdstuk 11.

De aanbeveling is hier om:
– Bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van de evaluatie een werkvorm toe te passen
waarin ook de direct betrokken projectmedewerkers gehoord worden en hun input kunnen
leveren op de evaluatie. Uiteraard zijn doelstelling en probleemstelling leidend, maar de
evaluator kan zeker onderbouwen op welke wijze deze groep belanghebbenden al dan niet
een rol krijgen, teneinde de evaluatie te verbreden of te verdiepen en om meer bron- en
feitenmateriaal te achterhalen.

11.3.5.	Gebruik de business case als één van de basisstukken
Bij aanvang van een project wordt vaak een business case opgesteld. Er zijn meerdere verschijningsvormen van business cases (Schmidt, 2002). Een business case beschrijft de bedrijfseconomische afweging en maakt daarbij gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. De
rationale achter grote veranderingen wordt vaak vastgelegd in een business case, bijvoorbeeld bij
de start van een programma of de start van een reorganisatie. Business cases hoeven echter niet
altijd één-op-één te leiden tot een programma of een project. Het kan ook de legitimatie zijn van
een verandertraject of een herinrichting van een organisatie.
Een business case kan ook opgesteld worden bij het onderzoeken van nieuwe wetgeving en
de effecten daar van. Een beleidsafdeling heeft verschillende middelen tot haar beschikking
om de effecten van beleid op de maatschappij en de gevolgen voor de eigen organisatie door
te rekenen. Een business case is daarvoor een prima hulpmiddel. Een ander voorbeeld van een
dergelijk hulpmiddel is de Uitvoeringstoets, die door het Ministerie van Financiën wordt gebruikt.
De staatssecretaris heeft in 2015 aangegeven dergelijke uitvoeringstoetsen te laten opstellen om
inzichtelijk te maken wat de effecten en wat de kosten zijn van het implementeren van nieuwe
wetgeving. Deze uitvoeringstoetsen worden openbaar gemaakt. Hoewel de Uitvoeringstoets geen
business case is, komt een aantal onderdelen wel overeen met de business case-aanpak.
Bij de start van een project of soms zelfs een onderdeel van een project, wordt ook een business
case gemaakt. Dit zijn de business cases die bijvoorbeeld in PRINCE2 voorkomen, en die de rationale voor een project verwoorden en tevens de projectinvesteringen aangeven. Een dergelijke
business case is onderdeel van de eerste documenten die de baseline vormen voor een project.
Al deze business cases en documenten kunnen voor een evaluatie een uitstekend ijkpunt zijn
voor de onderzoeksvragen. De uitgangspunten van een business case kunnen opgenomen in
het referentiemodel voor de evaluatie, en kunnen zelfs in de vorm van uitgangspunten in een
toetskader opgenomen worden. In de praktijk is nog te weinig bewijs zichtbaar van evaluaties die
de brondocumenten van een project gebruikt hebben in de evaluatie als referentiemateriaal of als
onderdeel van het referentiemodel.
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De aanbeveling is hier om:
– Voor evaluaties nadrukkelijk gebruik te maken van materiaal dat door een project in de
beginfase is gebruikt voor de opzet van het project. Vooral de business case kan dienen als
een goede baseline en daarmee input geven voor het op te stellen referentiemodel of de
onderzoeksvragen van de evaluatie. Daarmee wordt de evaluatie ook voorzien van een goede
afbakening, en wordt beter aangesloten op de doelstellingen van het project.

11.3.6.	Lessons Learned gebruiken
Projectmanagementmethoden schrijven diverse best practices voor die in projecten toegepast
worden. Een daarvan zijn de lessons learned, letterlijk de geleerde lessen tijdens de uitvoering
van een project, inclusief de vastlegging wat er gebeurd is met de lessen die projectmanager
en projectleden hebben geïdentificeerd. Deze worden gedurende het gehele project vastgelegd
en aan het einde van een project opgeleverd als onderdeel van de afronding van een project.
Niet alle projecten zullen dergelijke lessen in een project vastleggen. Dat geldt ook voor andere
projectproducten, bijvoorbeeld de risico-logs en de issuelogs van een project. Echter, indien deze
documenten beschikbaar zijn, kunnen ze ook een prima startpunt vormen voor een op te zetten
evaluatie. Juist omdat de geleerde lessen voortkomen uit diverse ervaringen, en niet aan de hand
van een onderzoek worden geïdentificeerd, zijn ze waardevol bronmateriaal voor een evaluatie.
De aanbevelingen zijn hier om:
– In de evaluatie gebruik te maken van de brondocumenten van een project. De lessons learneddocumenten zijn een goede bron voor evaluatoren, omdat ze aangeven waar projecten tegen
aan zijn gelopen, welke interventies erop zijn uitgevoerd en wat er van de lessen en de interventie is geleerd. Dit geeft extra inzichten voor een evaluator waar eventueel nader onderzoek
naar kan worden gedaan tijdens de evaluatie.
– Ervoor te zorgen dat in de aanpak van de evaluator en het mandaat dat de opdrachtgever
meegeeft aan de evaluator ruimte is om te kijken naar leren en naar eventuele leerinterventies.

11.3.7.	Leeropdrachten uitzetten
Uit de verdieping van de resultaten blijkt dat evalueren om te leren weinig voorkomt, en dat
opdachtgevers dat ook niet als evaluatieopdracht meegeven. Binnen de eigen organisatie zou
het uitzetten van een evaluatie- en leeropdracht echter eenvoudig moeten zijn. In zeven van de
acht evaluaties waarin ‘leren’ wordt benoemd, gaat het om interne evaluatietrajecten en zijn de
betrokkenen bekend met het project. Projecten staan niet onwelwillend tegenover evaluaties. In
12 situaties hebben de projecten zelf het initiatief genomen tot het (laten) doen van een evaluatie.
De aanbeveling is hier om:
– De organisatie en opdrachtgevers te stimuleren om evaluaties de opdracht mee te geven om
op zoek te gaan naar leerervaringen. Van de opdrachtgevers wordt immers ook verwacht dat
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ze heldere opdrachten geven en evaluaties heldere kaders meegeven. Bij evaluaties is de ‘tone
at the top’ net iets nadrukkelijker aanwezig dan de bottumup-aanpak. Opdrachtgevers zijn
voorlopig nog in de ‘lead’ bij de opdrachtverstrekking, dus zijn ze gelegitimeerd om ook deze
opdrachten te geven.

11.3.8. PMO
Een aantal overheidsorganisaties kent de zogeheten PMO-organisatie: de portfolio-, programmaen projectmanagement-organisatie. Vanuit deze organisatie, vaak virtueel van aard en decentraal
georganiseerd, worden projecten ondersteund (OGC, 2008a). Een PMO ondersteunt de projectmanager bij het uitvoeren van de projectmanagementprocessen en ziet toe op zaken als proces,
financiën, configuratiemanagement, het bijhouden van diverse logs en registers en het organiseren van interne kwaliteitsboring. Niet alle organisaties kennen een PMO-organisatie, waardoor
projectmanagers en projectmedewerkers veel ondersteunende taken zelf moeten organiseren.
De aanbeveling voor overheidsorganisaties inzake de PMO – indien aanwezig - is tweeledig:
– Ten eerste zal een evaluator altijd met ‘de’ PMO van een project in gesprek moeten gaan
voorafgaand aan de evaluatie. Niet alleen zijn de PMO’s vaak intermediair voor de opdrachtverstrekking aan een evaluator, maar kunnen ze een evaluator ook voorzien van de actuele
documentatie over een project en ondersteunen ze bij het organiseren van gesprekken en
het benaderen van relevante stakeholders. De PMO zal ook als ‘organisatieonderdeel’ van een
project onderdeel zijn van de evaluatie en vervult dan meerdere rollen voorafgaand en tijdens
de evaluatie.
– Ten tweede zou iedere projectmanagementorganisatie gebaat zijn bij een goed ingerichte
PMO. Een PMO ondersteunt bij het uitvoeren van het projectmanagementproces en heeft
daarmee invloed op het projectsucces. Voor evaluaties is het PMO belangrijk, omdat een
PMO ook adequate middelen heeft om kwaliteit te borgen, zoals het uitvoeren van reviews en
inspecties, en het opzetten van een monitoring-, audit of evaluatieplan voor het project. Meer
inzet van deze middelen zou al een kwaliteitsverhoging van projecten inhouden (Sassenburg &
Cannegieter, 2011).

11.3.9. Incorporeer nieuwe vormen van samenwerken
Het vakgebied ICT verandert voortdurend, en organisaties veranderen door zowel de mogelijkheden die de techniek te bieden heeft als door andere manieren van samenwerken binnen de organisatie en door andere manieren van samenwerken met klanten of eindgebruikers. Vooruitkijken
naar mogelijke wensen van eindgebruikers of klanten, wordt in dit onderzoek aangeduid met de
term ‘fitness to emerging requirements’. Daarmee wordt betekenis gegeven aan de huidige trend
binnen kwaliteitsmanagement. De betekenis is, dat mogelijke wensen van gebruikers vroegtijdig
expliciet worden gemaakt door middel van technieken als User Centered Design en co-creatie
(Krug, 2006; Morville & Rosenfeld, 2007), zodat organisaties zich transformeren naar social enterprises om adaptief en samen met hun omgeving producten en diensten te ontwikkelen.
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De aanbeveling is hier om:
– Aan de hand van moderne manieren van samenwerken zoals User Centered Design en cocreatie de wensen van de maatschappij of eindgebruikers vroegtijdig te identificeren en mee
te nemen in projecten.

11.3.10.	Beroepsorganisaties en informatieprofessionals
De aandacht voor het ontwikkelen van competenties van evaluatoren en van professionals in de
ICT neemt toe. Opleiden en certificeren krijgen steeds meer aandacht. De ontwikkelingen van
het beschrijvingen van taken, functies, rollen en competenties en het European Competence
Framework (e-CF) en de vertalingen daarvan naar de nationale staten zijn de laatste jaren in een
stroomversnelling gekomen (Olde Hartmann, 2015; Op de Coul, 2001, 2016). Ook is sprake van
professionalisering van vakontwikkeling via PE-punten (Permanente Educatie) door organisaties
als NOREA, ISACA en Ngi-NGN.
De samenwerking van beroepsorganisaties op Europees niveau (bijvoorbeeld de Council of European Professional Informatics Societies- CEPIS) en internationaal niveau (waaronder de International Federation for Information Processing - IFIP) versterkt zich. In Nederland is een convergerende
trend waar te nemen waarbij beroepsorganisaties steeds meer gaan samenwerken op het gebied
van informatiedeling en het ontwikkelen van de individuele professional (Ngi-NGN, 2015). Deze
beroepsorganisaties worden steeds meer een bron van kennis en expertise en kunnen ingezet
worden voor het initiëren en ondersteunen van verbeteringen binnen de overheid. Zo heeft het
Ngi-NGN in 2015 naar aanleiding van het rapport van de commissie Elias het IT-Manifest voor de
Overheid uitgebracht waarin evalueren van ICT-projecten een plek heeft gekregen (Bronsgeest,
2015b). Een dergelijke wijze van zelfsturing en zelforganisatie kan nuttige input leveren aan de
overheid. Het gebruikmaken van expertise van buitenaf kan zonder kosten plaatsvinden.
De aanbeveling is hier om:
– Nadrukkelijk gebruik te maken van de ontwikkelingen en de materialen van de beroepsorganisaties, en gebundelde input van deze organisaties te benutten voor het verbeteren van
bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement binnen het project11 en voor evalueren van projecten.
Lidmaatschap van een beroepsvereniging kan als permanente educatie gezien worden en
draagt bij aan de professionaliteit van informatieprofessionals die bij evalueren betrokken zijn.

11. Binnen een project is meestal sprake van projectkwaliteitsmanagement. De onafhankelijke kwaliteitsrol naar
een stuurgroep heet projectassurance of kwaliteitsassurance.
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11.4. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
11.4.1.	Typen evaluaties
In de literatuur zijn geen cijfers bekend over aantallen van de typen evaluaties. Over het aantal
formatieve evaluaties ten opzichte van summatieve evaluaties, of het aantal preordinate ten
opzichte van responsive evaluaties is geen informatie te vinden.
Het type evaluatie is interessant omdat daaruit is af te leiden of tijdens de looptijd of juist na afloop van een project wordt geëvalueerd, en op welke manier dan naar het project gekeken wordt.
Wordt er verantwoord, of wordt er juist gereflecteerd met het doel om te leren? Het lijkt erop dat
leren van de evaluatie en het betrekken van de projectmedewerkers iets meer de voorkeur heeft,
maar de resultaten zijn slechts indicatief van aard, en kunnen niet zonder meer geëxtrapoleerd
worden op de overheid als geheel.
Het onderscheid tussen typen evaluaties wordt in de literatuur wel aangegeven, en is ook in de
toelichting op de onderzoeksresultaten gebruikt als basis (Boulmetis & Dutwin, 2005; Stufflebeam
& Shinkfield, 2007). Door een selectie te doen van evaluatierapporten is nu alleen een indicatie
gegeven van de voorkomens van typen evaluaties binnen de overheid.
Om tot een gedegen analyse te komen, is het aan te bevelen om een groter aantal evaluaties van
ICT-projecten binnen de overheid te onderzoeken. In een dergelijk onderzoek kan dan aandacht
gegeven worden aan het onderscheid van typen organisaties, de wijze waarop de resultaten gebruikt worden om van te leren of om keuzes te maken ten aanzien van het vervolg van het project.
Een andere onderzoekslijn is om te meten welke resultaten vanuit de eerste maanden van een
project ook een garantie zijn voor de afloop van dat project. Een bewezen projectmatige werkwijze kan bijvoorbeeld enerzijds stabiliteit van een project verzorgen. Een bewezen aanpak kan
echter ook nadelig zijn, als blijkt dat de organisatieomgeving van een project sterk verandert. Dit
is een van de vele elementen waarmee tijdens een evaluatie van een project rekening gehouden
kan worden, en die zou pleiten voor een evaluatie waarin zowel teruggekeken als vooruit gekeken
wordt.

11.4.2. Andere inhoudelijke disciplines
In het onderzoek is gekeken naar een viertal inhoudelijke disciplines die een relatie hebben met
evalueren van ICT-projecten, en die ook instrumenten aanreiken voor het doen van evaluaties.
In het onderzoek is ook gesuggereerd dat het goed is om de opzet van een evaluatie te delen
met professionals uit geheel andere vakgebieden. Een informatieprofessional anno 2015 zou oog
moeten hebben voor een dergelijke aanpak, bijvoorbeeld door kunstenaars, onderwijskundigen,
of mensen uit de bouwsector of de industriële sector te vragen voor reflectie en intervisie (Nap,
2008; De Vries et al., 2014). Een informatiesysteem is immers ook slechts een instrument om
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de werkelijkheid te begrijpen en om met die werkelijkheid om te gaan. Een blauwdruk van die
werkelijkheid bestaat niet.
In het kader van de digitale transformatie en gerelateerde ontwikkelingen binnen zowel overheid
als bedrijfsleven, wordt de verbreding al gezocht. Problemen in de ICT kunnen bijvoorbeeld door
een heel andere manier van denken en analyseren vanuit een geheel andere context worden
bezien, waardoor ook geheel andere oplossingen voor problemen worden aangereikt (Brongers,
2015; Ierlant, 2016).
ICT kun je maken, maar ICT kun je ook beschouwen als een verandering, en dus is een ICT-project
ook een verandertraject. Het project zelf kan dat gegeven gebruiken in de aansturing van het
projectteam. Het project kan dat ook inzetten bij de voorbereiding op de implementatie van het
eindproduct dat het project gaat opleveren.
Om te ontdekken op welke wijze evaluaties in andere vakgebieden worden uitgevoerd en zo te leren van deze evaluaties, zou een onderzoek gedaan kunnen worden per vakgebied. Een steekproef
van evaluaties van projecten bij financiële instellingen, op een inkoopproces of naar aanleiding
van bijvoorbeeld personele of organisatorische veranderingen, is aan te bevelen om te zien of de
bevindingen die voor ICT-projecten bij de overheid gelden ook bij andere sectoren voorkomen, of
dat de bevindingen sectorspecifiek voor de overheid zijn.

11.4.3.	Relatie met burgers
In de theorie van publieke en private organisaties en de instrumenten voor evalueren, kan geen onderscheid vastgesteld worden in de evaluatie-instrumenten die ingezet worden. De instrumenten,
of in ieder geval de daarvan afgeleide referentiemodellen, zijn in beide domeinen van toepassing.
Daarmee wordt een uitspraak gedaan over de instrumenten, niet zozeer over de organisaties zelf.
Er is een aantal kenmerken dat een publieke van een private organisatie onderscheidt. Verwacht
mag worden dat aandacht voor het dienstverlenende karakter richting burger en bedrijf en de
wijze waarop burgers co-creëren met een overheidsorganisatie aandacht krijgt in een evaluatie
van een overheids-ICT-project. Door het nieuwe werken kunnen burgers en bedrijven makkelijker
meewerken in andere omgevingen, en kan bij de overheid de rol van ‘mede-ontwikkelaar’ ingevuld worden via bijvoorbeeld fora of communities van actief betrokken burgers.
Een vraag voor een vervolgonderzoek kan zijn, wat de kenmerken zijn van de huidige overheidsorganisaties voor wat betreft de relatie met burgers en bedrijven, en wat daarvan zichtbaar wordt
geadresseerd in evaluaties van ICT-projecten. Wellicht kan daarvoor een selectie van overheidsorganisaties gemaakt worden die veel en massaal interactie hebben met burgers en bedrijven,
bijvoorbeeld de Belastingdienst, DUO of het UWV.
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11.4.4.	Nieuwe manieren van evalueren
Uit het onderzoek blijkt dat evaluaties op een vrij traditionele manier worden uitgevoerd, met
een sterke nadruk op interviews en documentstudie. Nieuwe manieren van dataverzameling,
data-analyse en het delen van gegevens is nog beperkt doorgedrongen tot het werkveld. Deze
nieuwe manier van werken en het effect daarvan is zichtbaar bij de VOTOB, de Vereniging van
Onafhankelijke Tankopslagbedrijven. Binnen deze organisatie hebben de individuele leden zich
gecommitteerd om de jaarlijkse veiligheidsaudits te delen met elkaar. Veiligheid is een onderwerp
dat alle leden van de vereniging raakt en belangrijk vinden. De leden zijn elkaars concurrent in
een vrij specifiek segment van de markt. De verbeterplannen die uit de rapportages voortkomen
worden gedeeld, en de leden helpen elkaar met advies en expertise om deze verbeteringen
door te voeren. Daarnaast worden de resultaten van de audits en verbeterplannen met derden
gedeeld, zoals de overheid en toezichthouders (VM, 2014). Deze manier van werken veroorzaakt
een grote impuls in leervermogen en verbeteren, en heeft een positief effect voor alle belanghebbenden. Het ontwikkelen van een methodiek waarin het verzamelen van gegevens en daarna het
transparant delen van resultaten en verbeterinitiatieven centraal staat, is een logische stap in
navolging op dit onderzoek.
Een vraag voor een vervolgonderzoek zou zijn op welke wijze evaluaties kunnen worden vormgegeven op basis van moderne technieken, onlinecommunities en participatie van meerdere interne
en externe partijen. Daarnaast is het wellicht mogelijk te onderzoeken of het delen van leerervaringen uit dergelijke evaluaties een positief effect heeft op de participanten van een dergelijke
aanpak, zoals in de case van de VOTOB is beschreven.

11.5.	Reflectie op de conclusies en aanbevelingen en
uitleiding
Op basis van de conclusies en aanbevelingen kan worden vastgesteld dat evalueren beter kan,
maar ook dat evalueren vaak wel serieus genomen wordt door overheidsorganisaties. Van de
bestudeerde rapporten zijn er weinig die alleen maar bedoeld zijn als een bestuurlijk ‘streepje aan
de balk’, een afspraak van een bestuurder, of een afspraak ‘ergens’ aan het begin van een project.
Evalueren is dus niet alleen maar voor de vorm. Wat wel opvalt, is dat de kwaliteit op vele punten
onvoldoende is, en dat de volwassenheid van evalueren beperkt is. De uitvoering van evalueren is
van onvoldoende kwaliteit en het effect daarvan is dat de rapporten meer voor de vorm en minder
voor de inhoud geschreven lijken te zijn.
Voor de projecten die geëvalueerd worden, staat vast dat veel verbeteringen mogelijk zijn, die
in projecttermen als ‘low hanging fruit’ gekenmerkt kunnen worden. Waarom zou een evaluator
niet een goede onderzoeksopzet maken en een krachtige checklist gebruiken om bewust te kiezen
welke te evalueren onderwerpen meegenomen moeten worden. Waarom zou een evaluator niet
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extra aandacht geven aan een werkvorm die zowel efficiënt als gedegen en effectief is, en waarmee snel belangrijke bevindingen gedaan kunnen worden? Het antwoord op die vragen is niet
te geven, wel is duidelijk dat op dit punt snel verbeteringen door te voeren zijn. Het gebruik van
uitgebreide evaluatie-instrumenten of nog langere lijsten met criteria zou geïnterpreteerd kunnen
worden als een ingreep op de vorm van (uitvoering van) de evaluatie. Dat is echter niet de essentie
van de aanbevelingen: de bedoeling is om meer inhoud te genereren en de huidige traditionele
vorm in de manier van onderzoek doen en rapporteren meer los te laten. De implementatie van
een aantal van de hiervoor beschreven maatregelen zou al helpen bij deze verbeteringen.
Een aanname was dat een deel van de evaluaties vaak ook verantwoordingen aan de bestuurder
of aan de politieke leiding betreffen. Echter, het grootste deel van de evaluatierapporten beschrijft
deze politieke vraagstelling niet, en ook in de vraag- en probleemstelling van evaluatierapporten
kan deze stelling niet onderbouwd worden. De politieke en ambtelijke leiding van overheidsorganisaties zouden er wel goed aan doen om duidelijke kaders voor leren en evalueren op te
stellen. Daardoor kunnen projecten eerder bijgestuurd worden, en kunnen geleerde lessen uit
voorgaande projecten ook daadwerkelijk gebruikt worden voor nieuw op te starten projecten én
voor het verbeteren van de wijze waarop de governance van projecten wordt uitgevoerd. Daarnaast zou het openbaar maken van evaluaties helpen. In het onderzoek is meer dan een half jaar
geïnvesteerd om rapporten van projectevaluaties te achterhalen. Evaluaties zijn lastig vindbaar of
worden niet breed gedeeld. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het onderzoek uit te voeren met
het aantal rapporten dat is toegestuurd en dat is verkregen via internet en via eigen contacten. De
stap naar het indienen van een WOB-verzoek is wel overwogen, maar niet gezet, mede vanwege
de extra lange doorlooptijd en het feit dat ook dan niet altijd de rapporten worden toegestuurd,
maar vaak ook alleen delen van rapporten, zoals managementsamenvattingen.
Is het wijs om te standaardiseren om de overheidsorganisaties in dezelfde richting te laten bewegen op het gebied van evalueren van ICT-projecten? Het is te beargumenteren dat een standaard
aanpak voor de gehele overheid helpt bij het verbeteren van evalueren. Ook de vergelijking met
visitaties van onderwijsinstellingen ligt dichtbij. In het onderwijsveld wordt veel geëvalueerd, en
de evaluatietheorie komt voor een deel ook voort uit de behoefte om onderwijsprogramma’s en
het effect van opleidingen op studenten te evalueren.
Visitaties zijn uitgebreide doorlichtingen met een evaluerend karakter en met diverse werkvormen om de kwaliteit van opleidingen en het onderwijs vast te stellen. Visitaties worden gestructureerd uitgevoerd, kennen een normenkader dat als toetskader in de visitatie gebruikt wordt
en kennen een aanpak waarin ook onderzoekend feiten worden verzameld van betrokkenen bij
een onderwijsinstelling. Een ICT-project kent een hoge mate van complexiteit op het gebied van
opdrachtgeverschap en stakeholders, financiering, benodigde expertise, ketensamenwerking en
de relatie met eindgebruikers binnen en buiten de overheidsorganisatie. Een standaard aanpak
zou niet werken. Wel zou een standaard afspraak gemaakt kunnen worden met richtlijnen dat een
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evaluatie áltijd moet worden uitgevoerd. Vervolgens bestaan er diverse kaders en frameworks in
het vakgebied die als referentiekader gebruikt kunnen worden voor de uit te voeren evaluatie.
Dit onderzoek levert met de aanbevelingen en het waarnemingskader een uitgebreid ‘buffet’ van
aandachtspunten die overwogen kunnen worden bij het opzetten en uitvoeren van een evaluatie,
maar ze hoeven niet allemaal gebruikt te worden.
Daarnaast is het benadrukken van aandacht voor kwaliteitsmanagement en ondersteunende
processen voor een project binnen een overheidsorganisatie belangrijker dan het eventueel
standaardiseren van evalueren. Een ondersteunend proces als een Portfolio, Programma en
Project Management Organisatie (PMO) die op tijd signaleert en evaluaties of andere audits en
kwaliteitstoetsen inzet, is waarschijnlijk effectiever dan een wettelijk kader of standaardisatie van
evalueren. Overigens is een PMO-organisatie ook weer een wereldwijde best practise die door
vakgenoten onderhouden wordt. Met andere woorden, extra aandacht voor regelmatig evalueren
en daarbij het betrekken van evaluatie-experts en het gebruiken van wereldwijde best practices
hebben meer effect dan een structuuroplossing of een wettelijk kader.
Evalueren is een proces en heeft geen behoefte aan inkadering vooraf. Evalueren bestaat echter
wel uit een aantal basisbeginselen en bij de opzet van een evaluatie moet een aantal duidelijke
en richtinggevende keuzes worden gemaakt die impact hebben op de uitvoering en reikwijdte
van die evaluatie. Een evaluatie heeft vervolgens de ruimte nodig om deskundig uitgevoerd te
worden, om bevindingen, conclusies en aanbevelingen te kunnen doen, om daarna op basis van
leerervaringen zowel het project, de organisatie en de betrokkenen te helpen verbeteren, en tot
slot om een reflectie te doen op de eigen verbetermogelijkheden voor evalueren.
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‘Simpel schrijven is heel moeilijk- en ingewikkeld schrijven is heel makkelijk.’
Richard Engelfriet (Engelfriet, 2014)

Deze bijlage geeft een overzicht van een aantal richtinggevende nota’s die het overheidsbeleid
beschrijven ten aanzien van de inzet van ICT vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw.
Tabel B.1: Richtinggevende nota’s die het overheidsbeleid beschrijven ten aanzien van de inzet van ICT
vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw tot heden
Nota

Beschrijving

Beleidsnotitie Informatievoorziening Verbeteren van de organisatie van de informatievoorziening
Openbare Sector (BIOS nota I), 1988 binnen de overheid en stimuleren van samenwerking en ken(TK 20 644, nrs. 1-2, 1988)
nisuitwisseling.
De Computer Gestuurd, een nieuwe
weg tot verbetering van de overheid.
Beleidsnotitie Informatievoorziening
Openbare Sector (BIOS nota II),
februari 1991
(TK 20 644, nr. 15, 1991)

Gerichte sturing van het gebruik van informatietechnologie
om te komen tot een moderne en efficiënte overheid en daarmee een betere dienstverlening en taakuitoefening richting
burgers en bedrijven.

Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen: ‘van metafoor
naar actie’, 1994
(Ministerie van Economische Zaken,
1994)

Een actieplan van zeven lijnen om Nederland tijdig aan te
sluiten op de elektronische snelwegen om zo de noodzakelijke
vernieuwing van de Nederlandse economie en samenleving
te stimuleren. Dat doet de overheid door middel van het stimuleren van een goede marktwerking, een herdefiniëring van
het publieke domein, het vaststellen van randvoorwaarden op
het gebied van privacy, beveiliging en standaardisatie en het
stimuleren van voorbeeldprojecten.

Actieprogramma Elektronische Over- Een overzicht van activiteiten van het kabinet met als doel
heid, 1998
om: ‘via een gerichte inzet van informatie- en communica(TK 26 387, nr. 1, 1998)
tietechnologie bij de overheid een impuls te geven aan het
verbeteren van de kwaliteit en service (klantgerichtheid),
efficiëntie (kostenbesparing) en effectiviteit (doelgroepbereik)
van de dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven’.
In het programma worden drie thema’s onderkend:
1. E en goede elektronische toegankelijkheid van de overheid.
2. E en betere publieke dienstverlening.
3. E en verbeterde interne bedrijfsvoering bij de rijksoverheid.
Terug naar de Toekomst, Beleidsnotitie Informatievoorziening Openbare
Sector (BIOS nota III), 1995
(TK, 20 644, nrs. 22–23, 1995)

De 3e BIOS nota richt zich op gericht gebruik van informatieen communicatietechnologie om de relatie tussen burgers en
overheid te verbeteren, de doelmatigheid van de overheid te
vergroten door het scheppen van nieuwe mogelijkheden tot
dienstverlening, en het versoberen van de bedrijfsvoering.

Naar toegankelijkheid van overheids- In deze nota wordt een beleidskader opgesteld voor het beter
informatie, 10 juni 1997
toegankelijk maken van overheidsinformatie door het gebruik
(TK, 20 644, nr. 30, 1997)
van moderne informatie- en communicatietechnologie.
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De Digitale Delta, juni 1999
(TK, 26 643, nr. 1, 1999)

Deze nota is een vervolg op het ‘Nationaal Actieprogramma
Elektronische Snelwegen’. De nota beschrijft ‘hoe de overheid
bedrijven, burgers en zichzelf wil aanzetten om beter gebruik
te maken van de mogelijkheden die ICT biedt.’ Dit wordt beschreven in vijf pijlers: telecommunicatie, kennis en innovatie,
toegang en vaardigheden, regelgeving, en inzet van ICT in de
publieke sector.

Contract met de toekomst. Een visie
op de elektronische relatie overheid–burger
(TK, 26 387, nr. 8, 2000)

De nota is een vervolg op het actieprogramma en een vervolg
op één van de pijlers van ‘De Digitale Delta’. Met deze nota
wordt de rol tussen de overheid en haar burgers beschreven
in de context van de informatiesamenleving. De nota heeft
als doel de rol van de overheid in de informatiemaatschappij
te versterken en een voorbeeld te geven. In de visie wordt
aangekondigd een aantal verkenningen uit te voeren.
In de nota worden drie onderdelen benoemd:
 e visie ‘Vrijheid in verbondenheid’.
1. D
2. D
 e uitwerking van de visie in het onderdeel ‘De aanspreekbare Overheid’.
3. E en aantal (al lopende) acties wordt beschreven in het
onderdeel ‘Overheid in Beweging’.

De elektronische Overheid aan het
begin van de 21e eeuw, 18 december 2000
(TK, 26 387, nr. 9, 2000)

Nota met het overzicht van de acties die in 2000 zijn uitgevoerd in het kader van het ‘Actieprogramma Elektronische
Overheid’ en een korte doorkijk naar het voorgenomen beleid
voor 2001 en verder. Aandachtspunten in de nota:
– Nederland wil op het gebied van ICT tot de koplopers in
Europa behoren.
– Een kwart van de dienstverlening verloopt elektronisch.
Door:
– Een goede elektronische toegankelijkheid van de overheid.
– Een betere publieke dienstverlening.
– Een verbeterde interne bedrijfsvoering van de overheid.
– Flankerend beleid: doelgroepenbeleid en onderzoek ICT &
Overheid.
– Intensivering van het ELO-beleid.

Kabinetsvisie ‘Andere Overheid’,
2003
(TK, 29 362, nr. 1, 2003)

Een kabinetsvisie als antwoord op het advies van de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rapport Bevrijdende
Kaders), en als visie om de civil society te helpen ontwikkelen.
Dit ondersteunt de visie van het kabinet (meedoen, meer
werk, minder regels). Aan de visie is een actieplan gekoppeld
voor de periode 2003-2007.

Programma ICT & Administratieve
In de Rijksbrede ICT-agenda wordt gesproken over betere
Lastenverlichting 2003–2006 (ICTAL) inzet van ICT in de (semi-)publieke sector. Eind 2001 is samen
(TK 24 036 nr 275, 2003)
door overheid en bedrijfsleven het programma ‘ICT & Administratieve Lastenverlichting 2003–2006’ (ICTAL) opgesteld.
Hierover wordt door de minister van Economische Zaken ook
gerapporteerd in de jaren daarna (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 515, nr. 10).
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Rijksbrede ICT-agenda, 2004
(TK 26 643, nr. 47, 2004)

Deze nota volgt ‘De Digitale Delta’ en het ‘Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen’ op. Doel van de agenda is
het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken door de inzet van ICT. Het programma staat keteninnovaties voor waarbij over de grenzen heen wordt gekeken.
Men wil ‘empowerment’ voor burgers en bedrijven en toegang tot diensten die losstaan van tijd, plaats en platform.

Programma Op weg naar de Elektro- Een overkoepelende notitie die het actieprogramma ‘Eleknische Overheid, 2004
tronische Overheid en het programma Modernisering van de
(TK 26 387, nr. 23, 2004)
overheid’ in gezamenlijkheid beschrijft op het onderdeel van
de inzet van ICT. In de nota wordt de architectuur van de elektronische overheid beschreven. Er is tevens een verwijzing
naar de ‘Rijksbrede ICT-agenda’, waarin de concrete acties
staan benoemd.
Beter presteren met ICT; Vervolg
Rijksbrede ICT-agenda 2005–2006
(TK 26 643, nr. 63, 2005)

Aanvulling op de ‘Rijksbrede ICT-agenda’ uit 2004 en tevens
een eerste rapportage van de eerste stappen sinds 2004.

Visie betere dienstverlening overheid, en Actieprogramma dienstverlening en e-overheid, 2008
(TK 29 362, nr. 137, 2008)

Diverse onderzoeken vragen om een reactie van de overheid over de ambities en activiteiten van het kabinet om de
overheidsdienstverlening te verbeteren. In het stuk wordt
een visie op dienstverlening gepresenteerd die breder is dan
alleen ICT-toepassingen. Als actiepunt wordt tevens benoemd
dat de infrastructuur van de e-overheid extra aandacht krijgt.
In de visie wordt nadrukkelijk de link gelegd met de nog op te
leveren Rijksbrede ICT-agenda.
Zie ook bijvoorbeeld: Nota ‘Nederland Open In Verbinding,
Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en
Open Source Software bij de (semi-) publieke sector’, (Ministerie van Economische Zaken, 2007).

ICT-agenda 2008-2011, De gebruiker
centraal in de digitale dienstenmaatschappij
(TK 26 643, nr. 125, 2007)

Aanvulling op de rijksbrede ICT-agenda’s uit 2004 en 2005.
De basis voor deze ICT-agenda ligt in het beleidsprogramma
van het kabinet voor 2007-2011 en richt zich op duurzame
economische groei, inclusief maatschappelijke innovatie en
een merkbaar betere dienstverlening door de overheid. De
ICT-agenda moet de verbinding leggen tussen bestaande
nota’s en programma’s en het instrumentarium.
Voor deze agenda wordt ook nauw samengewerkt met andere organisaties, zoals Nederland ICT, die een eigen roadmap
publiceren in de vorm van de ICT2030.nl agenda (ICTRegie,
2009).

Nationaal uitvoeringsprogramma
dienstverlening en e-overheid (NUP),
‘Burger en bedrijf centraal’
(TK 29 362, nr. 148, 2008)

Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld door het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. Kern van dit programma is ‘de gerichte inzet van infrastructuur van de e-overheid
gericht op betere dienstverlening door de overheden aan
burgers en bedrijven’.
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Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en
e-overheid: i-NUP, 2011
(TK 26 643, nr. 182, 2011)

In overleg met medeoverheden en waterschappen wordt een
vervolg ingezet van het NUP. De implementatie-agenda voor
dienstverlening en e-overheid is daarmee de agenda voor de
e-overheid voor de periode 2011 tot en met 2014. In de nota
worden de volgende kaders meegegeven:
– Een visie op dienstverlening: Samen doen.
– Governance op het programma via de gateway-methode.
– Er worden gerichte kaders en doelstellingen geformuleerd
voor implementatie en gebruik van de basisvoorzieningen.
Met i-NUP werkt de overheid aan het realiseren van een eoverheid door de realisatie van basisvoorzieningen.

i-Overheid, 2011
(WRR, 2011)

De WRR publiceert in maart 2011 het rapport ‘iOverheid’. De
WRR legt daarin de nadruk op ‘informatiestromen’ die steeds
belangrijker worden voor overheidssturing en de relatie met
de burger. Omdat juist deze informatie de kern is van het
functioneren van de samenleving, introduceert de WRR de
term iOverheid. In navolging daarop tekenen de leden van de
Manifestgroep het iManifest, waarmee zij deze ontwikkeling
steunen.

Digitale Agenda.nl
en:
Digitale Implementatieagenda 2011
(TK, 26 643, nr. 217, 2011)

In deze agenda’s wordt een groot aantal thema’s en acties
benoemd die aandacht verdienen om overheid, burgers en
bedrijfsleven verder te helpen ontwikkelen op het gebied van
digitalisering:
– Het verlagen van de regeldruk voor bedrijven via vereenvoudigde gegevensuitwisseling, een ondernemersdossier
en een ondernemersplein.
– Efficiënter en flexibeler zakendoen met de overheid door
het stroomlijnen van wetgeving, en door de inzet van één
digitaal authenticatiemiddel, een standaard elektronisch
berichtenverkeer en cloud computing.
– Groeien en innoveren met open data.
– Een veilige digitale omgeving voor gebruikers.
– Digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking.

Roadmap ICT voor de topsectoren,
12 januari 2012
(Ministerie van Economische Zaken,
2012)

Kamerbrief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de Roadmap ICT. De focus van de
roadmap ligt op:
– Prioriteiten en onderwerpen voor fundamenteel en toegepast onderzoek en de agenda voor ICT-innovaties met een
groot potentieel voor topsectoren.
– Prioritaire onderwerpen voor ICT-onderzoek en innovatie
gericht op meerdere topsectoren.

eID stelsel Nederland, strategische
verkenning en voorstel tot vervolg.
Beleidsnota BZK, oktober 2012
(BZK, 2012)

Beleidsnota met daarin:
– Het strategisch beleid van de overheid op het gebied van
authenticatie en autorisatie.
– Stelselafspraken en -specificaties, gebaseerd op het strategisch beleid.
– Identificatie van specifieke eID-voorzieningen: diensten
voor authenticatie (chip)cards, certificaten, tokens e.d.) autorisatie machtigingsregisters) en elektronische handtekeningen, gebaseerd op de stelselspecificaties en –afspraken.
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‘Doorbraken met ICT – het benutten
van de economische kansen van ICT’
Kamerbrief, 12 juli 2013
(Ministerie van Economische Zaken,
2013)

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
stelt in deze brief voor om naast de ‘Digitale Agenda’ een aantal doorbraakprojecten te definiëren, die de ontwikkeling van
de ICT en de economische groei nog verder versterken.

Visiebrief digitale overheid 2017,
Kamerbrief mei 2013
(BZK, 2013)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
beschrijft hierin de situatie dat:
– Burgers in 2017 hun zaken veilig en gemakkelijk digitaal
kunnen afhandelen bij alle overheden, waardoor de relatie
tussen overheid en samenleving sterk kan verbeteren.
– De doelmatigheid van de overheid is verbeterd door gebruik van het digitale kanaal.

Visie op het stelsel van overheidsgegevens, notitie van programma
i-NUP, 18 juni 2014
(BZK, 2014)

Nota met de volgende visie-elementen voor het stelsel van
basisgegevens:
– Burger/Bedrijf in regie op de marktplaats van de dienstverlening.
– Integrale professionele dienstverlening die aansluit bij het
behoeftepatroon van de burger (Marktkraampjes).
– Toenemende publiek / private samenwerking (Productiehuizen).
– Gegevens georganiseerd per uitvoeringsdomein (Informatielanen).
– Het stelsel maakt effectief overheidsbreed hergebruik van
gegevens mogelijk (Rotonde, Verkeersregels en Toezicht)

Digitale Agenda 2020, Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, juni
2015
(VNG, 2015)

Agenda voor samenwerking tussen de gemeenten op gebied
van digitale dienstverlening, met de volgende drie ambities:
1. O
 pen en transparant in de participatie-samenleving.
 erken als één efficiënte overheid.
2. W
3. M
 assaal digitaal, maatwerk lokaal.

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017,
Versie 1.1, 3 november 2015
(BZK, 2015)

Agenda opgesteld vanuit het programma ‘Digitaal 2017’ door
BZK, EZ en W&R samen met een aantal andere overheden.
Het programma richt zich op het bevorderen van de overheidsbrede digitale overheidsdienstverlening aan burgers,
bedrijven en andere organisaties. De drie thema’s zijn:
1. Integraal toegang tot overheidsinformatie.
 igitaal zakendoen.
2. D
3. R
 andvoorwaarden op orde.

Kennis en Innovatie Agenda (KIA) ICT
2016-2019, september 2015.
en:
Human Capital Agenda ICT, november 2015
(Ministerie van Economische Zaken,
2015a en 2015b)

Publicaties van de Dutch Digital Delta, werkgroep ICT, ingesteld door de minister van EZ. Bedoeld om de connectie
tussen de topsectoren te stimuleren, industrieel beleid te
versterken en ICT-innovaties te gebruiken voor economische
groei.
De KIA is aangeboden aan de Tweede Kamer door Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie, Directie Topsectoren
en Industriebeleid (kenmerk brief: DGBI-TOP / 15124369).
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‘Small is the number of them that see with their own eyes and feel with their own hearts.’
Einstein (Quinn, 1988)

Albert

Opstellen shortlist
Vanuit de longlist (zie bijlage 3) is de stap gezet naar het identificeren van frameworks, best
practices, standaarden en methoden die ingezet worden bij evaluaties van projecten met een
ICT-component. De selectie is gedaan met medewerking van een focusgroep van experts die
werkzaam zijn bij organisaties waar projecten met een ICT-component worden uitgevoerd. Aan
hen is de vraag gesteld welke frameworks, best practices, standaarden en methoden gebruikt
worden bij evaluaties van de projecten.
Om vanuit de long list de shortlist samen te stellen, zijn de volgende twee stappen gevolgd:
Stap 1: Workshops met experts in een focusgroep
In twee iteraties in de vorm van workshops is een shortlist samengesteld. Hierbij is gekeken naar:
1. Welke methoden, best practices, standaarden en frameworks gebruikt worden bij de uitvoering van projectevaluaties.
2. Welke methoden, best practices, standaarden en frameworks aantoonbaar zijn gebruikt voor
dergelijke evaluaties bij één of meer organisaties.
Stap 2: Extra toetsing
De uitkomsten van de focusgroep zijn ter review voorgelegd aan een bredere groep van tien andere experts die actief zijn in het werkveld van profit en non-profit. Deze review heeft geen nadere
aanvullingen opgeleverd op het aantal methoden, best practices, standaarden en frameworks.
Deze twee stappen hebben geleid tot de volgende shortlist van 20 methoden, best practices, standaarden en frameworks. Zie voor een uitgebreide toelichting op al deze methoden, best practices,
standaarden en frameworks Bronsgeest (2015a).
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Tabel B.2: Shortlist praktijkinstrumenten
Naam methode, best practice, standaard en framework

Korte toelichting

IPMA Competence Baseline (ICB)

Internationaal competentieframework voor projectmanagement gericht op competenties van projectmanagers, en in
lijn met de ISO-standaarden, waaronder de ISO 9001, ISO
10006 en ISO/IEC 17024 (Donselaar et al. 2011).

European Competence Framework
(e-CF)

Europees competentieframework met daarin de professionele ICT-vaardigheden in de vorm van van competenties
en competentieniveaus. Het e-CF is een framework dat kan
worden gebruikt in zowel het private als publieke domein.
(EC, 2007; Bergaud, 2012; CEN, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d)

Appreciative Inquiry (AI)

Waarderend onderzoeken. Organisaties worden gezien
als een bron van oplossingen die vol zitten met positieve
ervaringen. Door mensen uit een organisatie hun succesverhalen te laten vertellen, deze te verzamelen en systematisch
te onderzoeken, verkrijgt men zicht in de kracht van de
organisatie en de diverse oplossingsrichtingen voor eventuele problemen (Cooperrider & Srivastava, 1987; Bushe, 1998;
Cooperrider, Whitney & Stravos, 2003; Bushe & Kassam,
2005; Cooperrider & Whitney, 2005; Preskill & Catsambas,
2006; Van de Wetering, 2011; Barrett, Fry & Wittockx, 2012).

Belbin

Model van negen teamrollen van Belbin met de beschrijving
van hun bijdragen aan het team en de toegestane zwaktes
(Belbin, 2013a; Belbin, 2013b).

Projectmatig Creëren (PMC)

Handboek voor projectmanagement met als kerngedachte
dat het belangrijk is om niet alleen naar formats, stappenplannen en sjablonen te kijken, maar juist ook aandacht te
besteden aan de vraag of mensen hun inspiratie en ambitie
kunnen omzetten in een concreet resultaat (Bos & Harting,
2006).

PRINCE2 (Projects IN Controlled Envi- Procesgebaseerde gestructureerde methode voor projectmaronments) van Axelos
nagement. PRINCE2 geeft best practices. De projectmanager
is vrij om deze practices toe te passen in het project (Axelos,
2010; Hedeman & Seegers, 2012).
Project Management Body of Knowlegde (PMBOK) van Amerikaanse
Project Management Instituut (PMI)

Internationaal ‘Body of Knowledge’, waarin de algemeen geaccepteerde kennis over projectmanagement bijeengebracht
is (PMI, 2008; Zandhuis & Stellingwerf, 2011; PMI, 2013).

ISO 21500-richtlijn, de ‘Guidance on
project management’

Wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor projectmanagement, gepresenteerd als informatieve (descriptieve) richtlijn
(Zandhuis & Stellingwerf, 2013).
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Agile-methoden: Scrum en DSDM
Atern

Scrum gaat uit van de ‘empirical process control theory’.
Uitgangspunt is dat kennis voortkomt uit ervaring, en dat
besluiten worden genomen op basis van de aanwezige
kennis (Störig, 2008). Scrum werkt iteratief, incrementeel
en probeert in de aanpak de voorspelbaarheid te vergroten
en risico’s te verkleinen (Schwaber & Sutherland, 2013).
Dit gebeurt met zelfsturende teams met cross-functionele
samenstelling (Unhelkar, 2013).
DSDM (Dynamic System Development Method) is een incrementele en iteratieve methode waarbij voortdurend input
van gebruikers wordt gevraagd en waarbij prototyping een
belangrijke rol speelt (Hildering & Peters, 2008).

ISO 9000:2005 - Kwaliteitsmanagementsystemen - grondbeginselen en
definities
ISO 9001:2015 - Standaarden en
practices voor het opzetten van een
kwaliteitssysteem
ISO 9004:2009 - Richtlijnen voor prestatieverbeteringen en voor het management voor de verdere groei naar
een hoger volwassenheidsniveau

Standaard voor de kwaliteitsorganisatie (Quality System
Organisation) (ISO, 2009). Vooral gericht op het geven
van formeel bewijs dat een organisatie in staat is om haar
middelen en processen zodanig te organiseren dat voldaan
wordt aan wettelijke regels en voorschriften en dat men zich
richt op de eisen van de klant. De standaard ondersteunt
de voortdurende verbeteringen van het geïmplementeerde
kwaliteitssysteem (Moeller, 2009).

INK-model van Instituut Nederlandse
Kwaliteit, de partnerorganisatie in
Nederland van de European Foundation for Quality Management (EFQM)

Het INK-model is een afgeleide van het Europese Quality
Award Model (EQA), en wordt gebruikt voor doorlichtingen
en assessments. Het beoogt vooral om vooruit te kijken en
met verbetervoorstellen te komen. Men onderscheidt vijf
organisatiegebieden en vier resultaatgebieden en het tiende
aandachtsgebied ’verbeteren en vernieuwen’ (Eikeboom,
2001; Foster, 2001; McCarthy et al., 2002; Bon, 2006; Hakes,
2007; De Groot, 2007; INK, 2007; EFQM, 2009).

OPM3: Organisational Project Management Maturity Model van het
Project Management Institute (PMI)

OPM3 kent best practices en vier volwassenheidniveaus. Op
basis van het model kan men het volwassenheidsniveau meten en beoordelen, en met behulp van de best practices is er
de mogelijkheid tot het doorvoeren van verbeteringen (PMI,
2003; Meisner, 2007; Ten Zweege et al., 2009; PMI, 2013).

BiSL

BiSL is in Nederland ontwikkeld en wordt beheerd door de
ASL BiSL Foundation. BiSL vertaalt het beleidsmodel naar
een informatiemodel en legt daarmee de relatie tussen
bedrijfsdoelstellingen en de middelen om die doelstelling te
realiseren met informatiemanagement. BiSL bevat uitvoerende, sturende en richtinggevende processen, die voorkomen
in zeven procesclusters: Gebruiksbeheer, Functionaliteitenbeheer, de Verbindende processen tussen Gebruiksbeheer
en Functionaliteitenbeheer, Sturende processen, Opstellen
IV-organisatiestrategie, Informatiecoördinatie en Opstellen
informatiestrategie (Pols et al., 2012).
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ITIL2011

ITIL is een framework dat door de Britse overheid is ontwikkeld. Sinds 2014 is het in eigendom van AXELOS, een jointventure van de Britse overheid (in de vorm van OGC - Office
for Government Commerce) en marktpartij Capita. ITIL heeft
zijn basis in meerdere modellen. Zo is tijdens de ontwikkeling
van eerdere versies in de jaren tachtig van de vorige eeuw
gebruikgemaakt van gegevens van IBM en van het volwassenheidsmodel van Nolan uit 1974. De eerste versie van ITIL
werd door de Central Computer and Telecommunications
Agency (CCTA) ontwikkeld onder de naam Government Information Technology Infrastructure Management Methodology
(GITMM) (ITSMF, 2007). ITIL 2011 Editie houdt meer rekening met de levenscyclus van IT-services dan eerdere versies
(Bernard, 2014). Het continu verbeteren is geïnspireerd door
de Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act) (Boer, 2006; Disabato,
2008).
ITIL 2011 Editie kent 26 processen en vier functies die
gegroepeerd zijn binnen vijf levenscyclusfases. Binnen
de processen worden activiteiten, functies, rollen en KPIs
beschreven. Er is een relatie met internationale richtlijnen,
zoals het Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) en het bijbehorende Internal
Control Integrated Framework (ICIF) (Disabato, 2008).
ITIL richt zich op de volgende begrippen: Service Management, Service en Value. Volgens de definitie van Axelos is
servicemanagement: a set of specialized organizational
capabilities for providing value to customers in the form of
services. De service is de wijze waarop de klant de waarde
(value) ontvangt. De value is dat wat de klant ontvangt (utility) en hoe hij dat ontvangt (warranty) (Van Bon, 2006).
ITIL helpt een organisatie bij het ontwikkelen en beheren van
goede bedrijfsprocessen, en is tevens een middel om ook
voor ISO/IEC 20000 gecertificeerd te kunnen worden (ITGI/
OGC, 2005; Disabato, 2008). ITIL is geen standaard, maar
vooral een set van best practices die gebruikt kan worden bij
het inrichten van de IT-servicemanagementorganisatie (Van
Bon, 2006; Pols et al., 2012).

ASL2

ASL is in Nederland ontwikkeld en wordt beheerd door de
ASL BiSL Foundation. De huidige versie van ASL2 is gepubliceerd in 2009 (Pols & Backer, 2014).
ASL2 beschrijft processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau, verdeeld in zes clusters: Beheer, Onderhoud
en vernieuwing, Verbindende processen, Sturende processen, Applications Cycle Management en Organization Cycle
Management. ASL2 biedt daarbij een volwassenheidsmodel,
een set best practices voor applicatiemanagement, en geeft
de mogelijkheid deze practices aan te passen voor de eigen
organisatie.
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Business case-aanpak

Een business case is een hulpmiddel bij het nemen van een
besluit en bij het maken van een planning, waarbij financiële resultaten en andere businessgevolgen in kaart worden
gebracht (Schmidt, 2002).
Een business case onderscheidt zich van een businessplan of
projectplan door het uitwerken van scenario’s of alternatieven (Maul, 2011).

Balanced Scorecard (BSC)

De BSC meet op de perspectieven ‘klant’, ‘intern bedrijfsproces’, ‘financiële positie’ en ‘groeien en leren’ (Kaplan &
Norton, 1996; Bloem & Van Doorn, 2004; Rampersad, 2005a
en 2005b; Kaplan & Norton, 2006; BSI, 2008). De kern van de
BSC is een dubbele feedbackloop waarmee de resultaten van
de interne bedrijfsprocessen direct te koppelen zijn aan de
gewenste resultaten van de strategie van de organisatie.
De BSC is door anderen aangevuld:
– Value Based Scorecared om waardecreërende activiteiten
te onderkennen (Atkinson, 2000; Ittner & Larker, 2001;
Jager & Koster, 2005).
– Total Performance Scorecard (TPS) (Rampersad, 2005a).
Een ‘top-down’-managementinstrument voor het operationaliseren van de strategische visies.
– De IT Balanced Scorecard (Saull, 2000; Bon, 2006; Janhangiri & Dashti, 2012). Hierbij is de BSC vertaald naar en
toepasbaar gemaakt voor IT.

BCG-matrix

De BCG-matrix is ontwikkeld door de Boston Consultancy
Group (BCG). De matrix werd eind jaren ’60 van de vorige
eeuw ontwikkeld en is nog steeds een veel toegepast en
besproken model (Den Hoed, 2013). De filosofie is dat een
organisatie die succesvol wil zijn een portfolio nodig heeft
van producten met verschillende groeisnelheden en verschillende marktaandelen. Het portfolio moet afgestemd zijn op
de cashflow van de organisatie: snelle groeiers hebben geld
nodig om te groeien, langzame groeiers kunnen extra geld
genereren.

7 S’en-model

Model van McKinsey uit begin jaren ’80 van de vorige eeuw.
Het model is ontwikkeld door Thomas J. Peters, Jim Bennet,
Julien Philips en, in een later stadium, Robert H. Waterman
Jr., consultants van de organisatie (Peters & Waterman, 1982;
Quinn et al., 1988; Micklethwait & Wooldridge, 1997; Crainer, 1999; Rasiel, 1999). Het 7 S’en model bestaat uit enkele
zogenoemde ‘harde’ en ‘zachte’ elementen die gezamenlijk
het zevende element beïnvloeden: de ‘Shared Values’. De
zeven S’en zijn: Strategy, Structure, Systems, Shared Values,
Style, Staff, Skills.
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Competing Values Approach (Quinn
model)

Quinn en Rohrbaugh publiceerden in 1981 de ‘competing values approach’ in relatie tot de effectiviteit van organisaties,
en in 1983 het ‘spatial model of effectiveness criteria’ (Quinn
& Rohrbaugh, 1981, 1983). Het model wordt ook wel het
Competing Values Model (CVM) of het Competing Values
Framework (CVF) genoemd. Het model beschrijft dimensies
in concepten van effectiviteit (Quinn & Rohrbaugh, 1981). De
eerste dimensie betreft de focus van de organisatie, op een
continuüm van interne focus met een accent op het welzijn
en de ontwikkeling van mensen in een organisatie, naar een
externe focus die zich richt op het welzijn en de ontwikkeling
van de organisatie. De tweede dimensie is een continuum
tussen de voorkeur voor control, structuur, stabiliteit en
beheersing versus een voorkeur voor flexibiliteit en verandering. Daardoor ontstaat een schema van vier kwadranten.
Deze kwadranten hebben Quin en Rohrbaugh gebruikt om
vier oganisatie- en managementtheorieën te positioneren:
het Open Systeem Model, het Rational Goal Model, het Internal Process Model en het Human Relations Model (Quinn
& Rohrbaugh, 1981).
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‘Leve de variatie!’

Louise E.M. Vet (Geels & Van Opijnen, 2015)

Brede inventarisatie frameworks, best practices,
standaarden en methoden
Om te komen tot een selectie van bestaande frameworks, best practices, standaarden en methoden die tevens gebruikt worden bij evaluaties van projecten met een ICT-component, is begonnen
met een brede inventarisatie in het ICT-domein. ‘Het ICT-domein’ is een breed begrip. Den Hoed
(2013) beschrijft bijvoorbeeld meer dan 100 managementmodellen die vaak gebruikt worden bij
onder meer organisatieadvies en -diagnoses, verandermanagement en (ICT-)projectmanagement.
Van Haren Publishing (2014) brengt ook overzichten uit van de standaarden zoals die worden
onderkend in het ICT-domein. In hun publicatie van 2014 waren dat er 35. Ook itSMF, het IT
Service Management Forum, brengt ‘frameworks’ in kaart voor IT-management, en benoemt er
26 (itSMF, 2008). Een deel van die modellen is onder de noemer ‘standaarden en frameworks in
het veld van IT-management en gerelateerde domeinen’ ook terug te vinden in het overzicht van
het International Best Practice Istitute (IPBI). De ‘gerelateerde domeinen’ betreffen bijvoorbeeld
project- en programmamanagement, kwaliteitsmanagement, risicomanagement en sourcing
(www.ibpi.org). Deze gerelateerde domeinen vertonen een overeenkomst met de inhoudelijke
disciplines waaraan in hoofdstuk 4 wordt gerefereerd. Omdat daarnaast het begrip ‘ICT-domein’
niet scherp is afgebakend, moet voor een inventarisatie van frameworks, best practices, standaarden en methoden voor het evalueren van projecten met een ICT-component eerst een breed
literatuuronderzoek worden uitgevoerd.
In veel frameworks, best practices, standaarden en methoden die opgenomen worden in de
brede inventarisatie, wordt aandacht gegeven aan alignment: het maximaal op lijn brengen van
organisatiedoelen en de toepassing van ICT. De afbakening tussen organisatie (de business) en
ICT is daardoor ook niet scherp te geven in de verschillende beschrijvingen. Maes (2005) merkt
wel op dat het begrip alignment de techniek een te grote rol toedicht en een zekere maakbaarheid veronderstelt van de relatie tussen business en ICT. Bryant (1999) beschrijft daarnaast dat
modellen die dienen voor het structureren van complexiteit, of het bouwen van systemen binnen de ICT eigenlijk geen normatieve modellen zijn, maar een gestalt. Dat houdt in dat het geen
inrichtinginstrumenten zijn, maar instrumenten die het gesprek tussen deskundigen/theoretici
en toepassers/gebruikers op gang moeten brengen, opdat de juiste keuzes worden gemaakt voor
de organisatie (Schwarz & Hirschheim, 2003; ITGI, 2005). Met andere woorden, in het vervolgonderzoek is het belangrijk dat naast de vaststelling of frameworks, best practices, standaarden en
methoden in evaluaties gebruikt worden, ook aandacht moet worden gegeven op welke wijze ze
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gebruikt worden. Ligt de aandacht bij de techniek, bij de technische inrichting, bij het proces, bij
het gebruik of bij de samenwerking tussen mensen.
Dit onderzoek gaat uit van de veronderstelling dat frameworks, best practices, standaarden en
methoden die gebruikt worden voor het inrichten van organisaties, het inrichten en managen
van projecten en het uitvoeren van (delen van) een project met een ICT-component ook ingezet
kunnen worden voor een evaluatie. Bronsgeest (2015a) beargumenteert dat die mogelijkheid
bestaat, en dat de frameworks, best practices, standaarden en methoden in de vorm van een
referentiekader ingezet kunnen worden.
De brede inventarisatie is uitgevoerd voorafgaand aan de bijeenkomst van de focusgroep. Een
focusgroep is een groep van experts die samen wordt gebracht om specifieke data te bediscussiëren en bijeen te brengen, en waarbij de onderzoeker specifieke vragen stelt over een onderwerp
aan de hand van een uitgebreide studie over dat onderwerp (Weiss, 1998; Patton, 2002; Denzin
& Lincoln, 2005). De brede inventarisatie is enerzijds bedoeld om de focusgroep een goede startpositie te geven op basis van een analyse van de beschikbare literatuur, anderzijds om hun taak zo
duidelijk mogelijk af te bakenen.
De opdracht aan de focusgroep was:
a. vul vanuit je eigen kennis en kunde de brede inventarisatie aan;
b. stel criteria op voor de selectie van frameworks, best practices, standaarden en methoden, en:
c. voer deze selectie ook daadwerkelijk uit om te komen tot een shortlist van frameworks, best
practices, standaarden en methoden die in jouw praktijk daadwerkelijk gebruikt worden bij
het uitvoeren van evaluaties van projecten met een ICT-component. Zie daarvoor bijlage 2.
De focusgroep is samengesteld op basis van aanmeldingen naar aanleiding van een algemene
oproep binnen de vereniging Ngi-NGN, de beroepsorganisatie van IT-professionals in Nederland.
Bij de samenstelling van de brede inventarisatie is uitgegaan van het criterium dat de methode,
best practice, standaard of het framework ook aantoonbaar in gebruik moet zijn bij een of meerdere organisaties. Vanuit de theorie ontwikkelde inzichten en methoden, best practices, standaarden en frameworks die niet gebruikt worden in de praktijk van een of meerdere organisaties, zijn
niet opgenomen.
De longlist is via de volgende acht stappen tot stand gekomen:
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Tabel B.3: Samenstellen van longlist van praktijkinstrumenten
Stap

Toelichting

Stap 1: Inventariseren
van instrumenten uit
de onderzochte literatuur.

In de literatuur van kwaliteitsmanagement, evalueren, projectmanagement,
organisatiewetenschap, bestuurswetenschap, organisatiegedrag, (IT-)auditing en accountancy zijn diverse modellen, methoden, best practices, standaarden en frameworks beschreven. Deze zijn opgenomen in de longlist.

Stap 2: Inventariseren
van instrumenten om
projecten in te richten.

Er is onderzoek gedaan naar methoden, best practices, standaarden en
frameworks die gebruikt worden om projecten in te richten, en die ook
gebruikt kunnen worden om deze projecten en programma’s te toetsen op
de volwassenheid van de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij zijn
zowel projectmanagementmethoden gevonden als mede methoden, best
practices, standaarden en frameworks om de projectvolwassenheid te meten (Bos & Harting, 2006; OGC, 2008a; Axelos, 2011; Hedeman & Seegers,
2012; PMI, 2013; Zandhuis & Stellingwerf, 2013). Ook deze zijn opgenomen
in de longlist.

Stap 3: Inventariseren
van instrumenten om
te certificeren.

Er is gezocht naar methoden, best practices, standaarden en frameworks
die los van deze projectmethoden zijn opgesteld om ingezet te worden bij
het vaststellen van het succes van de projecten. Een aantal certificerende
instellingen hebben daarvoor een divers instrumentarium ontwikkeld dat
op verschillende manieren en verschillende niveaus ingezet kan worden.
Deze zijn toegevoegd aan de longlist (Dymond, 1995; PMI, 2003; Groot,
2007; Donselaar et al., 2011).

Stap 4: Inventariseren
van instrumenten voor
organisatie-evaluatie
en –audits.

Er is gezocht naar methoden, best practices, standaarden en frameworks
die gebruikt worden voor evaluaties en audits op het niveau van de
organisatie. Ook die zijn aan de longlist toegevoegd (Driessen et al., 1993;
INTOSAI, 2001, 2004a, 2004b; Cangemi & Singleton, 2003; Spencer Picket,
2005; Fijneman et al., 2006; Glass et al., 2007; GAO, 2007; IFAC, 2007; IIA,
2005, 2006, 2008, 2009a, 2009b; ISACA, 2008a, Moeller, 2008; Pampus,
2009; Senft & Gallegos, 2009; Korte et al., 2011). Projecten hebben tot doel
om een stuk van een verandertraject uit te voeren en hebben daarmee
impact op de organisatie als geheel. Vaak worden (delen van) organisaties
geëvalueerd in plaats van specifieke projecten.
Bij de inventarisatie is zowel naar de gereedschapskist van interne auditors
gekeken als die van publieke auditdiensten als de Algemene Rekenkamer
(ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR). Zij hebben bijvoorbeeld een gespecialiseerde aanpak ontwikkeld voor de onderzoeken die ze uitvoeren bij projecten met een ICT-component (Algemene Rekenkamer, 2007, 2008, 2013).

Stap 5: Inventariseren
van instrumenten op
gebied van IT Governance.

Er is gezocht naar methoden, best practices, standaarden en frameworks
die zich richten op IT-governance. Het begrip governance is breed interpreteerbaar. IT-governance is het besturen, beheersen, uitvoeren en verantwoording afleggen over en het toezicht op de informatievoorziening en het
gebruik daarvan binnen een organisatie (Weill, 2004; Bloem & Van Doorn,
2004; BizzDesign, 2007).
Governance kan niet los gezien worden van de verantwoordelijkheid voor
verschillende taken van een organisatie, waaronder de zorg voor de medewerkers, de financiële verantwoording en (ook) de verantwoordelijkheid
voor gegevens, informatie en IT. Zoals de Commissie Corporate Governance
(Commissie Peters, 1997) het verwoord heeft: ‘Verantwoording afleggen
over het gevoerde beleid en het toezicht is de kern van de hele discussie
rondom corporate governance’. IT is een belangrijk deel van governance
en wordt als IT-governance gepositioneerd als onderdeel van corporate
governance.
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Stap 6: Inventariseren
van instrumenten op
gebied van Informatiemanagement en IT
Servicemanagement.

Er is gekeken naar het vakgebied van informatiemanagement en van ITservicemanagement. Veel van de methoden, best practices, standaarden en
frameworks in dit onderzoek kunnen in verband worden gebracht met deze
vakgebieden en zijn in de longlist opgenomen (Henderson & Venkatraman,
1993; Maes, 1999, Bon, 2006; Maes & De Vries, 2008).

Stap 7: Inventariseren
van instrumenten van
marktpartijen.

Er is gekeken bij marktpartijen die onderzoek doen bij overheidsorganisaties in Nederland. Deze organisaties baseren hun aanpak op een instrumentarium dat door eigen kennis en kunde en best practices is opgebouwd.
Ook de instrumenten van deze, deels internationaal opererende organisaties, zijn geïnventariseerd (Bell et al., 2005; Gartner 2006, 2009a; Deloitte
2008a, 2008b, 2009b; PWC 2008b; Microsoft, 2009).

Stap 8: Cross reference Vanuit de literatuur over IT en management is een bestaande longlist
van instrumenten en
samen te stellen van veel voorkomende methoden, best practices, stanmodellen uit de IT.
daarden en frameworks op diverse aandachtsgebieden. Deze lijst bestaat
uit 106 namen van methoden, best practices, standaarden en frameworks,
en wordt bijgehouden door Van Haren Publishing (VHP). De lijst van 3
december 2011 is gebruikt als basisdocument. Er is een extra controle
uitgevoerd door na te gaan of de methoden, best practices, standaarden en
frameworks uit de voorgaande stappen op de lijst van VHP voorkomen en
door te kijken of er wellicht nog items ‘vergeten’ zijn. Daar zijn echter geen
aanvullingen uit voortgekomen.

De voorgaande stappen levert de onderstaande longlist op van 54 methoden, best practices,
standaarden en frameworks.
Tabel B.4: Longlist praktijkinstrumenten
Longlist methoden, best practices, standaarden en frameworks
Vakinhoudelijke discipline
(aantal)

Methoden, best practices, standaarden en frameworks

(IT-)Auditing beroepsethiek – International Standards of Auditing (ISA), IAASB, IFAC.
(4)
– International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing (Standards), IIA.
– IS Standards, Guidelines and Procedures for Auditing and Control
Professionals, ISACA.
– Information Technology Assurance Framework (ITAF), ISACA.
(IT-)Auditing
(8)

 uidelines for Internal Control Standards for the Public Sector,
– G
INTOSAI.
– Guide to the Assessment of IT Risk (GAIT), IIA.
– Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) en het bijbehorende Internal Control Integrated Framework
(ICIF).
– Criteria of Control (CoCo), CICA.
– Information Technology Control Guidelines (ITCGs), CICA.
– Control Objectives for Information and related Technology (CobiT),
ITGI.
– Risk IT Framework, ITGI.
– Office of Government Commerce (OGC) Gateway™ Process, OCG.

285

Bijlage 3: Longlist praktijkinstrumenten voor evalueren

Governance
(4)

– T he Good Governance Standard for Public Services, The Independent
Commission for Good Governance in Public Services (OPM & CIPFA,
2004).
– Val IT (ITGI, 2008b).
– ISO 38500, Internal Organisation of Standardisation.
– Methode Riskant / Governance Maturity Model.

Volwassenheid
(3)

– P
 rocesmodel van Nolan.
– Capability Maturity Model – Integration (CMMI), SEI.
– ISO 15504, Internal Organisation of Standardisation (ook wel:
SPICE genoemd, Software Process Improvement and Capability
Determination).

Kwaliteitsmanagement
(11)

–
–
–
–
–
–
–
–

(Organisatie)gedrag en
competenties
(7)

– IPMA International Competence Framework / Nederlandse
Competence Baseline (ICB/NCB).
– Europena Competence Framework (e-CF).
– Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
– Belbin rollen.
– Enneagram.
– Leercyclus van Kolb (Kolb, 1984, 1991).
– Appreciative Inquiry (AI).

Bestuurs- en
organisatiewetenschap
(6)

–
–
–
–
–
–

 -S’en model.
7
Competing Values Approach (Quinn model)
BCG-matrix.
Balanced Scorecard.
Business case-aanpak.
COPAFIJTH, PIOFAH, PIOFACH, OPAFIT.

Projectmanagement
(8)

–
–
–
–
–
–
–
–

 ortfolio, Programme, Project Management Maturity Model (P3M3).
P
Managing Succesful Programmes (MSP).
PRINCE2.
PRINCE2 Maturity Model (P2MM).
Maturity Increments in Controlled Environments (MINCE2).
PMI’s Project Management Body of Knowledge (PMBOK).
Organisational Project Management Maturity Model (OPM3).
Projectmatig Creëren.

Beheer van ICT
(3)

– B
 usiness Information Services Library (BiSL).
– Information Technology Infrastructure Library (ITIL).
– Application Services Library (ASL).

T otal Quality Management (TQM).
Quality Award Model (QAM), EFQM.
INK-model, Instituut Nederlandse Kwaliteit.
Business Balanced Scorecard (BBSC).
IT Balanced Scorecard.
Malcolm Baldridge Quality Award (MBQA) (BNQP, 2005 en 2008).
Quality Control Standards, AICPA (AICPA, 2007).
ISO 9000, 27002 (voorheen 17799), 20000, 25101 (voorheen: 9126),
15408, Internal Organisation of Standardisation.
– TickIT.
– Six Sigma.
– Lean.

Ter indicatie volgt ook een overzicht van instrumenten van een aantal private organisaties, waaronder die voor accountancy, auditing en (IT-)advies. Deze opsomming is gebaseerd op gegevens
die in het publieke domein beschikbaar zijn, aangevuld met gegevens uit gesprekken met enkele
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analisten van Gartner en Forrester. Hierbij is er niet naar gestreefd om alle organisatie- en adviesbureaus te inventariseren en alle door hen gebruikte instrumenten in kaart te brengen. Tabel B.5
is dus slechts indicatief.
Tabel B.5: Indicatie praktijkinstrumenten van private organisaties
Adviesbureaus
(13)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 artner: Gartner Business Value Framework (Gartner, 2006).
G
Gartner: Gartner Government Performance Framework (Gartner, 2003a).
The Standish Group: centraal longitudinaal onderzoek (Standish Group, 2009).
Forrester: Business Technologie Governance Framework
McKinsey: 7-S’en model.
Deloitte: Controls Diagnoser (Deloitte, 2009b).
Deloitte: Technology audit (Deloitte, 2010).
Microsoft: Microsoft Operations Framework (MOF) (Microsoft, 2008a en b,
2009).
Ernst & Young: Global Audit Methodology (GAM) (E&Y, 2011a en b).
KPMG: Global Audit Methodology (GAM).
PWC: IT Maturity Model (PWC 2007, 2008a en b).
PWC’s Culture Assessment (PWC 2007, 2008a en b).
Quint Wellington Redwood: Demand Supply Governance Framework (DSGF).
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Bijlage 4: Criteria projecten met ICT-component
‘Bedenk wat je met het antwoord doet voor je een vraag stelt.’


Ab van Urk (Van Urk, 2015)

Bij het evalueren van projecten met een ICT-component zijn diverse inhoudelijke criteria relevant
om te onderzoeken in de evaluatie. In deze bijlage worden die criteria benoemd op basis van de
literatuur over projectmanagement, evalueren, bestuurs- en organisatiewetenschap, gedragswetenschap, accountancy en (IT-)auditing en kwaliteitsmanagement.
Het betreft kwaliteitscriteria die uitspraken doen over het project zelf, dus met een interne focus,
en kwaliteitscriteria over de context van het project, dus met een externe focus. Tot slot is een
derde groep beschreven van belangrijke thema’s uit de literatuur die zowel een interne als een
externe focus kennen.

1.	Interne focus: project
De literatuur over evalueren beschrijft vooral standaarden voor de procesmatige aspecten voor
het uitvoeren van evaluaties. De Amerikaanse standaard voor evalueren beschrijft bijvoorbeeld
dat er goed moet worden gelet op het nut van de evaluatie (utility), de uitvoerbaarheid van een
evaluatie (feasibility), de mate waarin heldere afspraken gemaakt zijn tussen de evaluator en de
opdrachtgever (propriety), en de accuraatheid van de evaluatie, met andere woorden, zijn de
feiten juist en is de evaluatie methodisch goed opgezet waardoor ook de validiteit gewaarborgd is
(accuracy) (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).
De NOREA kent een Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors (C2), waarin ook gelet wordt
op een aantal inhoudelijke stappen op het gebied van opdrachtgeverschap en het proces van
evalueren. De Nederlandse overheid kent de Algemene Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
van 31 augustus 2012 (Staatscourant, Nr. 18352, 11 september 2012). Hierin wordt beschreven
op procesniveau wat belangrijk is voor evalueren. Evalueren wordt daarbij breed afgebakend en
vooral gerelateerd aan beleidsevaluatie: ‘Periodiek evalueren draagt bij aan de doeltreffendheid
en doelmatigheid van het beleid, doordat inzicht ontstaat in de werking van het beleid. Met evaluatieonderzoek wordt daarnaast verantwoording afgelegd aan het parlement over het te voeren
en het gevoerde beleid’. Het gaat dus om een periodieke activiteit, gericht op doeltreffendheid
en doelmatigheid en het afleggen van verantwoording. Hoewel hier over beleidsevaluaties wordt
gesproken, is dit ook vertaalbaar naar evaluaties van projecten die het beleid daadwerkelijk implementeren.
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Als het gaat om standaarden en richtlijnen, is de discipline van accountancy en (IT-)auditing een
belangrijke leverancier voor het waarnemingskader. De grondbeginselen van accountancy stammen uit de tijd van de oude Egyptenaren, en tot op heden wordt boekhouden en accountancy
vaak geïdentificeerd met de financiële verklaring die jaarlijks wordt gegeven over een organisatie
(Pixley, 1900; Lauwers & Willekens, 1994; Revsine et al., 2005). Internationaal bestaan generieke
afspraken waarin de principes van het accountancy-vak zijn vastgelegd: de Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP). Vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw, na de grote boekhoudschandalen, is het Angelsaksische model de dominante rapportagelijn in het vakgebied: de Economic
Performance Approach. Hiermee worden de rapportages en de methoden van rapporteren
internationaal veel beter vergelijkbaar (Revsine et al., 2005, p. 1011). De Amerikaanse GAAPstandaarden worden daardoor leidend, net als de standaarden van de International Accounting
Standards Board (IASB)12: de International Financial Reporting Standards (IFRS) (Senft & Gallegos,
2009). In 2005 is binnen de Europese Unie de ‘IAS Regulation’ vastgesteld waarbij de IFRS voor
financiële rapportage wordt voorgeschreven door de Europese Accounting Regulatory Commission (ARC) waarin de landen van de EU vertegenwoordigd zijn.
Gekoppeld aan de accounantcy-regels is in Amerika via aparte wetgeving bepaald dat overheidsorganisaties aan IT-performancemanagement moeten doen: de Clinger-Cohen Act uit 1996 (Bloem,
2004; ARK, 2006). Deze wetgeving, met name die voor het bedrijfsleven, wordt door velen gezien
als de grootste hervorming op het gebied van verslaglegging door bedrijven sinds de instelling
van de Securities Exchange Act in 1934 en de bijbehorende toezichthouder, de Securities and
Exchange Commission (SEC) (Revsine et al., 2005; Anand, 2008; Senft & Gallegos, 2009). Uit het
ITGI Global status report van 2006 blijkt dat binnen tien jaar 38 procent van de gebruikers van
het COBIT-framework met het framework zijn gestart vanwege de Sarbanes-Oxley Act (SOx), die
volgde na de Clinger-Cohen Act, waarbij tevens bijna 60 procent van de respondenten aangeeft
dat IT zeer belangrijk is voor het realiseren van de bedrijfsstrategie (Public Law 107-204, USA,
2002; ITGI, 2006a). Met andere woorden, deze wetgeving gaf een extra impuls aan het gebruik
van instrumenten om de interne (ICT-)organisatie goed te besturen, te beheersen en te (laten)
controleren.
De interne beheersing van veel bedrijven steunt op geautomatiseerde omgevingen, en de accountant dient daar gebruik van te (kunnen) maken (Fijneman et al., 2006; Matthijsse, 2009). Deze
administraties moeten betrouwbaar zijn. De controle kan gedaan worden door alle boekingen te
controleren, de zogeheten volledige controle, of door de kwaliteit van de administratieve processen te controleren. IT-auditing richt zich op de werking van de ICT-systemen die gebruikt worden
voor de administratie, de kwaliteit van de applicatie en de controle daarop, en de kwaliteit van de
automatiseringsorganisatie (general IT controls) als geheel.
12. Voorganger van de IASB is de IASC: International Accounting Standards Committee. Die werkte samen met
onder meer de internationale koepelorganisatie voor accountants, de International Organisation of Securities Commission (IOSCO).
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IT-auditing is breder dan alleen de bijdrage aan de accountantscontrole, er wordt ook een uitspraak gedaan over de juistheid van het ICT-systeem dat de bedrijfsadministratie ondersteunt:
– IT-auditing kan worden ingezet om een project of programma te auditen, en om aan te geven
wat de status, de voortgang en de aanwezige risico’s zijn van een project.
– IT-auditing is toepasbaar om de kwaliteitsaspecten van informatiesystemen vast te stellen
(Fijneman et al., 2006). De ISO/EIC 9126-norm geeft daarvoor bijvoorbeeld kwaliteitskenmerken aan van software, waaronder functionaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, efficiëntie,
onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid.
– IT-auditing kan naar de kosten van de ICT kijken. Denk aan de kosten van het ICT-systeem wat
betreft de aanschaf (of de bouw), de implementatie en de aanvullende kosten gedurende de
levenscyclus van dat systeem, zeker nu sprake is van een ‘IT squeeze’, omdat de dagelijkse
operaties steeds kostbaarder worden en er te weinig middelen zijn voor vernieuwing en ontwikkeling (Lankhorst & Quartel, 2010). Hulpmiddelen om dit te berekenen zijn ‘Total Cost of
Ownership’, Return on Assets, IT-uitgaven als percentage van de winst of de omzet van een
organisatie, of inzichten in de verhouding van het aantal fte’s dat aan ICT werkt in relatie tot
het totaal aantal fte’s van een organisatie.
– IT-auditing kan naar de beveiliging van de ICT kijken. In veel organisaties is gekozen voor een
basis beveiligingsniveau, waarbij de informatie van de bedrijfsprocessen met een set van best
practices wordt beveiligd. Interne eisen van een organisatie hebben te maken met het belang
dat een organisatie hecht aan de eigen informatie en processen. Externe eisen komen vanuit
de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld privacywetgeving. De Code voor Informatiebeveiliging
is een bundeling van best practices die veel gebruikt wordt voor beveiliging, en is inmiddels
als ISO standaard 17799 verkrijgbaar. Organisaties kunnen zich op basis van de Code laten
certificeren via een onafhankelijke audit.
– IT-auditing richt zich daarnaast ook op de procesmatige beheersing van de ICT van een organisatie: IT-servicemanagement. Het omvat de processen die zorg dragen voor het aanbieden
van hoogwaardige ICT-diensten op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze. Het beheer van
de ICT maakt daar onderdeel van uit en betreft de planning, de instandhouding, de bediening
en de beveiliging van de ICT (Fijneman et al., 2006; Bon, 2007). Voor ICT-beheer bestaat er
de internationale ‘Code of Practice for IT Servicemanagement’, de ISO 20000. De IT-audit kan
aantonen of de kwaliteit van het IT-servicemanagement voldoet en zal daarvoor mede naar de
bovengenoemde modellen kijken. Beheer is daarbij nader onder te verdelen in (Looijen, 1997;
Fijneman et al., 2006; Pols et al., 2012; Pols & Backer, 2013):
–	Functioneel beheer: het beheer van de functionaliteit van de applicatie, bijvoorbeeld aan
de hand van Business information Service Library (BiSL).
–	Applicatiebeheer: het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties op een
bedrijfsmatig verantwoorde manier, bijvoorbeeld aan de hand van de Application Service
Library (ASL2).
–	Technisch beheer: het beheer van de technische infrastructuren, bijvoorbeeld via de IT
Infrastructure Library (ITIL).
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Accountancy en (IT-)auditing leveren een aantal metrieken aan die voor projecten ingezet kunnen
worden en waar in een evaluatie op getoetst kan worden. In een onderzoek van Gartner uit 2009
naar (financiële) metrieken zijn die metrieken geïdentificeerd die door CIO’s worden genoemd als
de belangrijkste voor het doen van evaluaties. Het onderzoek vond plaats in het derde kwartaal
van 2007 met 130 respondenten van grote organisaties uit diverse branches uit Noord Amerika en
Europa (Gartner, 2009a). De vier belangrijkste metrieken die genoemd worden, zijn:
– Metrieken die een relatie leggen tussen project(en) en de strategie en de doelen van een
organisatie (Steen et al., 2011).
– Groei van de opbrengst (revenue). Een ‘revenue’ is de opbrengst van een product of dienst die
ingeboekt wordt op het moment dat de daadwerkelijke financiële transactie plaatsvindt en het
geld dus daadwerkelijk is ontvangen (Revsine, 2005).
– Kostenbesparing voor de organisatie (OPEX en CAPEX).
– Return on Investment (ROI). Vaak wordt dit begrip ook aangeduid als Rate of Return (ROR)
of Rate of Profit (ROP). Het betreft de ratio van het geld dat verdiend of verloren is op een
investering ten opzichte van de hoogte van die investering (Gartner, 2003c; Marsh, 2009).
Andere genoemde metrieken zijn:
– Compliantie / voldoen aan regels en voorschriften.
– Competitieve differentiatie voor de organisatie.
– Marktaandeel.
– Het voorkomen van kosten.
– Voorkomen en beperken van risico’s.
– Innovatie binnen het concern.
– Agility van de organisatie.
De hiervoor beschreven standaarden en richtlijnen geven vooral proces- en vormeisen mee,
maar geen aanvullende informatie over wat er inhoudelijk geëvalueerd kan worden. Russ-Eft en
Preskill (2009) geven aan dat in de planfase van een evaluatie pas wordt bepaald op welke te
onderzoeken elementen worden geëvalueerd, hoe ze worden geoperationaliseerd en hoe ze worden onderzocht. De inhoudelijke onderwerpen voor de evaluatie zelf kunnen dus ofwel worden
aangeleverd door de verschillende vakdisciplines betrokken bij een ICT-project, ofwel vastgesteld
worden door een goede afstemming tussen de opdrachtgever en de evaluator. De kennis van de
evaluator in het werkveld van ICT-projecten, of het tijdig betrekken van deze expertise, is dan ook
een belangrijke factor om tot een goede evaluatieopdracht te komen. Het betrekken van de juiste
expertise vergt extra aandacht, omdat binnen de ICT diverse specialisaties worden onderkend.
Sommige van deze specialisaties liggen in het verlengde van elkaar, en andere zijn uitgegroeid tot
zelfstandige vakdisciplines met een eigen ‘body of knowledge’ en grote groep van professionals.
Het werkveld van ICT-projecten geeft de volgende inhoudelijke punten mee die voor evaluaties
van projecten met een ICT-component van belang kunnen zijn:
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– Architectuur. Ross et al. (2006) geven aan dat architectuur op meerdere niveaus terugkomt
in de organisatie: op het gebied van haar bedrijfsprocessen en op het gebied van de ICToplossingen. Daarbij gaat het zowel over de applicaties die de processen ondersteunen als
over de IT-infrastructuur met alle hardware- en netwerkcomponenten die dit mogelijk maken.
Op het gebied van architectuur bestaan diverse frameworks die houvast bieden voor deze professionals (The Open Group, 2011). Voorbeelden zijn de architectuuraanpak DYA (Dynamische
Architectuur) van Sogeti, de architectuurtaal Archimate van The Open Group, het Integrated
Architecture Framework (IAF) van Cap Gemini, het March Framework van Nolan en Norton, en
het Information Systems Architecture Framework van Zachman (Bryant & Maes, 1999; Zarvić
& Wieringa; 2006, Rijn et al., 2013).
– Ontwerpen van proces en applicaties. Om inzicht te krijgen in de processen van een organisatie, bestaan er diverse frameworks die daarbij behulpzaam kunnen zijn. De SqEME-methode
helpt bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen (Oosten, 2008; Den Hoed,
2013). Daarnaast zijn er methoden zoals Business Proces Modelling (BPM) en Business Proces
(Re-)Design (BPRD) om bedrijfsprocessen te beschrijven (Sanden & Sturm, 2000; Obers &
Achterberg, 2008 en 2009). Dergelijke inventarisaties en beschrijvingen zijn van belang, omdat
ze als basis worden gebruikt voor het formuleren van eisen (requirements) aan de ondersteunende ICT. De aanpak daarvan kan via fases gebeuren, of juist via korte iteraties gebaseerd op
een agile-manier van werken zoals Scrum en DSDM (Dynamic System Development Method)
(Hildering & Peters, 2008; Schwaber & Sutherland, 2013; Unhelkar, 2013).
– IT-Infrastructuur. Denk hierbij aan het voortbrengen van IT-infrastructuren, de harde kern van
IT-toepassingen. Het ontwerpen, bouwen, distribueren en beheren van applicaties, aandacht
voor operating systems, de werkplekken en de servers, het netwerk, de infrastructuur zelf en
bijbehorende faciliteiten zijn onderdelen van een IT-infrastructuur (naar: Van Aken, 2011).
– (Out)sourcing: Veel gebruikt zijn de Outsourcing Professional Body of Knowledge (OPBOK)
en het IACCM Contracting Capability Maturity Model van de International Association for
Contract and Commercial Management (IACCM).
Voor sourcing bestaat ook het door de Carnegie Mellon University samen met een consortium
van bedrijven ontwikkelde eSCM-SP versie 2: een eSourcing Capability Model voor serviceproviders uit 2004.
– Inkoop. Het vakgebied van inkoop kent enkele basismodellen waaronder het Inkoopportfoliomodel uit 1983 van Peter Kralijek, ook wel de Kraljic-matrix genoemd, waarbij een relatie
wordt gelegd tussen de bijdrage van het product of de dienst aan het primair belang van de
organisatie enerzijds, en het toeleveringsrisico en de macht van de toeleverancier ten opzichte
van de klant anderzijds (Kraljik, 1983). Daarnaast bestaan Porter’s Five Forces Model, A.T. Kearney’s Purchasing Chessboard en Information Services Procurement Library (ISPL), ontwikkeld
in 1998-1999 als een onderdeel van het SPRITE-S2-programma van de Europese Commissie
(Harland et al., 2013; Keith et al., 2016). Deze modellen worden inmiddels opgevolgd door
inkoop- en businessmodellen die minder uitgaan van belangen en macht, maar meer uitgaan
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van samenwerking, co-creatie en het samen opbouwen van een relatie en het delen van
verantwoordelijkheden tussen leverancier en klant.
– Beheer. Voor het beheren van processen, software en de bijbehorende ICT-componenten
bestaan diverse frameworks die in samenhang met elkaar zijn ontwikkeld. Voor applicatiebeheer is ASL2 (Application Services Library) een veel gebruikt framework, vooral in Nederland.
Voor technisch beheer is ITIL (Information Technology Infrastructure Library) een veelgebruikt
internationaal framework. Voor functioneel beheer is er BiSL (Business Information Services
Library), een framework dat met name wordt toegepast binnen de Benelux.
– Informatiebeveiliging. Op dit gebied wordt de ISO 27000:2014-standaard voor Informatiebeveiliging veel gebruikt. Deze norm specificeert eisen voor de implementatie van maatregelen
voor informatiebeveiliging. Onderdeel van deze familie van standaarden geeft onder meer
richtlijnen voor het initiëren, implementeren, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging. In deze normen is aandacht voor betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid
van informatie (Brand & Boonen, 2005; Disabato, 2008; ITGI 2009; Rietveld, 2014). Binnen de
overheid bestaat ook het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat extra let op beveiligingsissues in de ICT (NCSC, 2012). Dit is een belangrijk thema, zeker omdat digitale informatie
bij de overheid ook vaak doelwit is van hackers (Hof, 2015).
– Testen. Voor het testen van applicaties en de infrastructuur bestaan diverse gestructureerde
testmethoden zoals Test-M, het door het Ministerie van Financiën ontwikkelde Testen volgens
Tmap en de opvolger daarvan Tmap Next (Driel, 2008; Koomen et al., 2006), en verbeter- en
volwassenheidmodellen als Test Process Improvement (TPI) en Test Maturity Model (TMM)
(TMMi, 2009).
Naast de aandacht voor standaarden voor evalueren en de diverse inhoudelijke frameworks uit
de ICT, is het ook te overwegen om aandacht te schenken aan faalfactoren. De recente publiciteit
rondom het mislukken van ICT-projecten van de overheid en de publicaties over het parlementair
onderzoek zou aanleiding kunnen zijn voor het benoemen van deze faalfactoren als inhoudelijke
aandachtspunten voor evaluaties. Deze faalfactoren zijn overigens geen nieuw gegeven. Zowel
vroegere als de recente literatuur beschrijft veel faalfactoren van ICT-projecten (Brooks, 1995). Zie
hiervoor ook hoofdstuk 1, waarin de volgende faalfactoren beschreven zijn (Stuurman, 2009; Jung
& Looi, 2011; Beenker, 2004 en 2010; Schönfeld, 2012):
– Inadequaat projectmanagement.
– Niet-realistische deadlines.
– Slechte communicatie.
– Incomplete dan wel zwakke definitie van requirements.
– Onvoldoende betrokkenheid van toekomstige gebruikers.
– Ontbreken van een gemeenschappelijk doel.
– Ontbreken van goed gereedschap.
– Onvoldoende communicatie en samenwerking.
– Te grote complexiteit.
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–
–
–
–
–
–

Onduidelijk opdrachtgeverschap.
Verschillende percepties op de opdracht, uitvoering en voortgang.
Misfit tussen leverancier en opdrachtgever.
Commerciële dynamiek.
Verschillende samenwerkingsvormen.
Rollenspel tussen opdrachtgever, stuurgroep en projectleider.

Tot slot kan voor de interne context van projecten geput worden uit de literatuur van projectmanagementmethoden. De PRINCE2-methodiek en de PMBOK Guide geven voor het projectproces
een aantal stappen weer, vanaf de startup en de initiatiefase tot aan de afronding van een project.
Daarnaast worden specifieke onderwerpen benoemd die onderdeel zijn van projectplannen, en
dus ook als onderdeel van een evaluatie van een project meegenomen kunnen worden (PMI,
2008a, 2008b; Axelos, 2011).
De inventarisatie is als volgt:
– Formele projectstructuur. Deze structuur kan in de vorm van een organogram worden
weergegeven, maar ook woordelijk worden beschreven. In de formele projectstructuur wordt
aandacht gegeven aan de projectleden en aan de relatie van het project met zijn omgeving.
Aanvullend aan deze structuur kunnen taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TRVB’s) expliciet benoemd worden. Deze projectstructuur kan in formele bewoordingen
worden weergegeven, maar daarnaast kan ook de informele projectstructuur beschreven zijn.
Denk aan aspecten als groepsvorming en het probleemoplossend vermogen van groepen (ook
wel ‘fracties’ genoemd) binnen het project (Mitchell, 1987). Goed functionerende teams –
‘hot teams’ genoemd - hebben een andere dynamiek dan gewone teams (Osland et al., 2007).
Bij het beschrijven van de formele en informele structuren binnen overheidsorganisaties,
speelt de herkomst van het openbaar bestuur een rol. De eerste inzichten in het besturen van
overheidsorganisaties ligt besloten in het werk van Marx en Weber (Denhardt, 1984). De staat
is voor Marx ofwel een instrument van de meest economisch machtige klasse, ofwel een potentieel autonoom orgaan dat de klassenstrijd kan reguleren in het algemeen publiek belang.
Weber neemt een rationele manier van organiseren waar van het huishouden, van arbeiders,
van bedrijven en van de publieke organisatie. Deze rationele manier van organiseren is voor
Weber één van de wezenstrekken van een bureaucratie (Stones, 2008, p. 55 - 66). Elementen
van de ideaaltypische beschrijving van een bureaucratie van Weber, maar ook elementen
van de daarop volgende theorieën uit de bestuurs- en organisatiewetenschap, zijn tot op
heden herkenbaar in overheidsorganisaties. Dat is relevant voor het waarnemingskader: in
de beschrijving van formele en informele structuren van organisaties en projecten zullen deze
elementen dan ook terugkomen. In evaluaties van projecten met een ICT-component binnen
de overheid, is aandacht voor deze theorieën dus noodzakelijk.
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Deze theorieën over overheidsorganisaties ontwikkelen zich langs dezelfde tijdlijn die ook
voor kwaliteitsmanagement en voor organisatiegedrag waarneembaar is. Weber neemt bijvoorbeeld al snel een tendens waar van rationalisatie en verbreding van de bureaucratische
organisatievorm. Dit wordt gevolgd door de introductie van wetenschappelijke principes voor
het verbeteren van organisaties, en de scheiding van politieke en administratieve processen:
De ‘publieke administratie’ ontstaat in de periode tot 1900 (Northcote & Trevelyan, 1853;
Denhardt, 1984; Störig, 2008). Alleen aandacht voor deze bureaucratische en administratieve
principes, zou tekort doen aan andere stromingen. In het waarnemingskader worden dan ook
de volgende theorieën opgenomen: de Administrative Theory, de Contignentietheorie en het
New Public Management.
In de periode vanaf 1900 tot 1920 wordt de basis gelegd voor de Administrative Theory waarbij
de wetenschap over menselijk gedrag wordt ontwikkeld en waarin ook besluitvormingsprocessen binnen organisaties aandacht krijgen. (Simon, 1957; Lindblom, 1959; Etzioni, 1967; Graaf
& Hoppe, 1989; Denhardt, 1984).
In de periode vanaf 1950 ontstaat de Contingentietheorie waarbij organisaties niet als machines, maar als organismen en open systemen worden gezien (Woodward, 1965; Morgan,
1992; Quinn, 1988; Tosi, 2008). Ook de kennis over besluitvormingsprocessen verbreden van
rationele en incrementele benaderingen naar irrationele processen en agendasetting (Cohen
et al., 1972; Kingdon, 1984).
Aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstaat de stroming van het New Public
Management (NPM) (Nelissen et al., 1996; McLaughlin et al., 2002; zie ook Berman, 2006).
In 1991 publiceert Christopher Hood over dit nieuwe paradigma (Hood, 1991, 1995; Hood &
Peters; 2004; Osborne, 2010). In NPM wordt uitgegaan van een Open Systems Natural Model,
waarbij principes uit de ecologie worden gebruikt, en waarbij de afstemming tussen organisatie en omgeving van belang is (Selznick, 1949; Scott & Davis, 2007; Denhardt, 2008; Tosi,
2009). NPM legt de nadruk op de relatie tussen overheid en burger, een meer ondernemende
overheid en een meer marktgerichte benadering (Osborne & Gaebler, 1992; Bouckaert & Thijs,
2003; Bovaird & Löffler, 2009). Burgers worden meer vanuit een klantperspectief benaderd in
deze stroming. Deze rol van burgers bij projecten en bij evaluaties wordt nadrukkelijk getoetst
via het op te stellen waarnemingskader.
Denhardt vraagt in 1993 aandacht voor deze thematiek en waarschuwt voor het niet klakkeloos overnemen van inzichten uit de bedrijfskunde naar de publieke sector in het kader van
het verbeteren van de organisatie. Uitgangspunt is dat de overheid excellent moet presteren
(Nelissen et al., 1996; Dul, 2004). Hij stelt het begrip ‘citizen’ of burgerschap weer centraal
en introduceert de New Public Service (NPS). Aan deze stroming ligt de fenomenologie ten
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grondslag (Denhardt, 2008; Scruton, 2009). Burgers worden in deze stroming gezien als actieve
‘social agents’ die acteren en daarmee betekenis geven aan hun handelen.
In het New Public Governance (NPG) dat volgt op NPS wordt aangesloten bij de pluralistische
en gefragmenteerde complexiteit van de eenentwintigste eeuw (Osborne, 2010). NPG richt
zich op het managen van de omgeving van de overheidsorganisatie, en vraagt overheidsmanagers te managen met een blik naar buiten de organisatie. De interorganisationele omgeving
van de overheid bestaat uit netwerken waar onder meer burgers in participeren en waarmee
onderhandeld moet worden over toegevoegde waarde en het managen van netwerken en de
onderlinge relaties. Dit wordt aangevuld met de ontwikkeling van het ‘werken in netwerken’,
waarin de overheidsorganisatie een netwerkorganisatie wordt binnen ketens van overheidsorganisaties, en in die keten waarde toevoegt aan de diensten die ter beschikking staan voor
burgers en bedrijven (Simmel, 1955; Wright Mills, 1959; Moreno & Fox, 1987; Calas & Smircich, 1999; Scott & Davis, 2007; Stones, 2008).
– (Organisatie)gedrag. Hiervoor is het onderwerp van de informele organisatie en het bestaan
van ‘hot teams’ genoemd. Vanuit de theorie over organisatiegedrag kan dit verder worden
ingekleurd. Projecten hebben immers te maken met gedrag van mensen en van groepen, en in
de evaluaties van deze projecten zal dan ook aandacht gegeven worden aan dat gedrag.
Organisatiegedrag is door Osland et al. (2007) gedefinieerd als: ‘….[the] field of study that
endeavors to understand, explain, predict, and change human behaviour that occurs in the
organizational context’. Menselijk gedrag is echter niet geïsoleerd van de omgeving van een
persoon. De mens’ is zowel onderdeel van de omgeving als een autonoom systeem dat kan
worden bestudeerd ten opzichte van die omgeving (Stones, 2008). Een voorbeeld daarvan
zijn de Hawthorne-studies van Mayo in de jaren 1920 en 1930. Daarin is aangetoond dat
arbeidsomstandigheden en het geven van aandacht van invloed zijn op de productiviteit van
arbeiders (Rainey, 1991). Dit werkt ook de andere kant op: mensen kunnen hun omgeving
beïnvloeden en vormen door aandacht te geven aan hun omgeving (Starren, 1997; Cooperrider et al., 2001; McGregor, 2006; Osland et al., 2007; Scharmer, 2009). Deze aandacht voor
de mensen in hun omgeving is de basis van de Human Relations Movement (Rollinson, 2008).
De formele organisatie van een bureaucratisch systeem zorgt voor veiligheid binnen de
maatschappij, continuïteit van het bestaansrecht van de organisatie, een bepaalde mate van
homogeniteit voor de medewerkers en stabiele gezags- en communicatielijnen (Selznick,
1949; Berger & Berger, 1988). De informele structuur is daar vaak ondersteunend aan en geeft
robuustheid. Tegelijkertijd kan de informele structuur ook gebruikt worden om de formele
structuur te verstoren, of om eigen belangen te verzilveren. Iedere organisatie kent dan ook een
stelsel van ongeschreven regels (Scott-Morgan, 2001; Boudewijns, 2005, 2010; Rollinson, 2008).
Voor het evalueren van gedrag van mensen en groepen van mensen in een organisatie is het
van belang een aantal karakteristieken te onderscheiden op individueel niveau en op groeps296
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niveau. Op basis van deze karakteristieken kunnen evaluatie-indicatoren worden onderkend,
die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan het instrumentarium voor het evalueren van
bijvoorbeeld projecten binnen overheidsorganisaties.
Er zijn veel factoren die het gedrag van een persoon beïnvloeden binnen een organisatie.
Osland et al. (2007) rubriceren deze factoren in de volgende vier groepen: cultuur, organisatie,
team (work group) en iemands baan met de persoonlijke karakteristieken die hij daarvoor
inzet (zie ook: Mitchell et al., 1987; Rollinson, 2008). Daarnaast bestaat er een uitgebreid
instrumentarium waarmee personen geduid kunnen worden op basis van gedragskenmerken,
zoals de persoonlijkheidsfactoren van Cattell, de typen van Jung, de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Eysenck’s persoonlijkheidstypen, de Belbin-rollen of de indeling van de rollen
volgens het Enneagram.
Werknemers halen hun motivatie uit een aantal intrinsieke en extrinsieke bronnen. Hierbij
wordt de volgende formule vaak gebruikt: ‘performance = ability × motivation’ (zie respectievelijk Rollinson, 2008 en Bolman & Deal, 2008 en tevens Belbin, 1998; Osland et al., 2007 en
De Best, 2009).
– Cultuur. Organisatiegedrag kent een belangrijke relatie met de organisatiecultuur. De cultuur
van een organisatie is het verzorgen en ontwikkelen van de normen en waarden die binnen
een organisatie als belangrijk worden ervaren, met de nadruk op wat er daadwerkelijk leeft
in het samenwerkingsverband van de mensen in de organisatie. De organisatiestrategie en
het gevoerde organisatiebeleid zijn een uitdrukking van de organisatiecultuur (Mintzberg et
al., 2008). Osland et al., (2007) en Rollinson (2008) citeren Schein: ‘Cultuur is het patroon van
basis-assumpties die een bepaalde groep heeft uitgevonden, ontdekt of ontwikkeld tijdens het
leren omgaan met problemen bij externe adaptatie en interne integratie, en die goed genoeg
hebben gewerkt om geldig te zijn, en daarom aan nieuwe leden van de groep worden geleerd
als de juiste manier om te begrijpen, denken en voelen in relatie tot deze problemen’.
Pas in de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt het begrip organisatiecultuur een onderwerp
van gesprek binnen de managementliteratuur (Peters & Waterman, 1982; Quinn et al., 1988;
Rollinson, 2008). Cultuur binnen een organisatie wordt door Osland et al. (2007) gezien als een
van de sleutels tot het succesvol presteren van een organisatie, als de lijm die de organisatie
samenhoudt. De manier van kiezen, ontwikkelen, verzorgen en belonen van mensen is een
belangrijke indicatie van de organisatiecultuur (Quinn, 1988).
Hoewel het lastig is een organisatiecultuur exact te duiden, zijn er diverse technieken die
helpen om de cultuur over te brengen op nieuwe leden van de groep in de organisatie:
–	Socialisatie: het proces om een onderdeel van de groep te worden.
–	Storytelling: het vertellen van succesverhalen over rolmodellen binnen de organisatie.
–	Gebruik van symbolen, specifieke rituelen en ceremonies.
–	Gebruik van een speciale taal en van jargon, denk aan speciale afkortingen.
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–	Een lijst beschikbaar hebben (of maken) met de belangrijkste principes van de organisatie.
De organisatiecultuur heeft effect op de mensen die binnen een organisatie werken. De
organisatie zelf ontwikkelt zich ook. In de literatuur zijn diverse modellen te vinden die de
levenscyclus van een organisatie beschrijven. In meer algemene zin kunnen vier fases
onderkend worden: (1) de entrepreneursfase, waarbij de organisatie nog maar net begint,
(2) de fase van collectivity, waarbij er groeipijnen optreden en er een eerste hiërarchie en
bureaucratie ontstaat om de meer complexe zaken aan te sturen, (3) de fase van formalisatie
met meer regels, beleid en controle, en (4) de elaboratiefase, waarbij de organisatie zichzelf
moet vernieuwen en waarbij een strategische en langetermijnvisie ontwikkeld moet worden
(Osland et al., 2007).
De levenscyclus van een organisatie kan ook worden uitgedrukt in volwassenheidsniveaus. Het
groeifasemodel van Nolan (1979) is daar een voorbeeld van, net als de volwassenheidsniveaus
van het Capability Maturity Model, die meer zijn toegespitst op ICT en servicemanagement
(Fijneman et al., 2006; SEI, 2007). Het doorlopen van een groeipad kan een incrementele
verandering zijn of een meer directe en strategische, en het kan in beide gevallen anticiperend
of juist reactief zijn (Rollinson, 2008, p. 634). Een verandering zal vaak weerstand opleveren
binnen een organisatie.
De mate waarin mensen zich prettig voelen bij de cultuur van een organisatie heeft onder
meer te maken met hun motivatie en mogelijkheid om te beïnvloeden en te leren. Het begrip
‘lerende organisatie’ is in 1974 geïntroduceerd door Agyris en Schön, en door onder andere
Senge verder uitgewerkt (Argyris & Schön, 1974; Senge, 1990; Crainer, 1999). Senge geeft een
aantal criteria waaraan een organisatie moet voldoen om continue verbetering te bewerkstelligen, namelijk dat werknemers:
–	een gezamenlijk overeengekomen visie dienen te hebben;
–	hun oude manieren van denken makkelijk laten vervangen door nieuwe manieren van
denken;
–	begrip van de organisatie en haar functioneren hebben;
–	open communiceren, en:
–	hun eigen belangen en groepsbelangen ondergeschikt maken aan dat van de organisatie.
De optelsom van de wijze waarop mensen leren in een organisatie, mede afhankelijk van hun
motivatoren daarvoor en hun persoonlijke karakteristieken, is het organisatieleervermogen
(Boudewijns, 2005; Weick, 2009).
– Motivatie-factoren. De organisatiecultuur, de wijze van samenwerken en communiceren en
de mogelijkheden tot beïnvloeden en leren, hebben effect op de motivatie van medewerkers.
Het nastreven van eigen doelen, en ook een gevoel van verbondenheid en veiligheid krijgen,
zijn belangrijke motivatoren voor medewerkers (Maslow, 1943; Denhardt, 1984; Quinn, 2008).
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Kuijper (2012) geeft aan dat projectleden zich voor de inhoud van een project pas kunnen
openstellen en op waarde kunnen schatten, als ze ook hun subjectieve zaken daarin kunnen
herkennen. Subjectieve zaken zijn hier de waarden en belangen van de betrokkenen. De studie
van het evalueren van projecten gaat dus niet alleen om het te realiseren eindproduct, maar
ook om het projectproces en de manier van samenwerken om tot dat eindproduct te komen.
– Projectcommunicatie. Ook de communicatielijnen van een project zijn belangrijk. Het is de
vraag of ze de formele en hiërarchische lijnen volgen, of dat juist de informele communicatie
belangrijk is (Schein, 1978; Berger & Berger, 1988). De informele communicatie is volgens
Busschots & Elschot (2006) aanstuurbaar, en draagt bij aan het succes van projecten. Projectcommunicatie is een instrument voor het betrekken van stakeholders bij een project en wordt
ook bewust ingezet als verander- en beïnvloedingsinstrument. Ook is projectcommunicatie
een instrument om zowel projectmedewerkers als de omgeving mee te laten bewegen met de
projectdoelen en de te bereiken effecten naar aanleiding van de eindproducten van het project
(Gruijs & Rouw, 2012). Projectcommunicatie is dan ook soms herkenbaar als projectmarketing
(Skaates et al., 2002; Busschots & Elgeest, 2006).
– Projectbesturing. De besturing is herkenbaar aan de rapportagelijnen binnen het project
en naar de buitenkant van een project. Verschillende projectoverleggen geven bijvoorbeeld
een indicatie over hoe een project bestuurd wordt. Op basis van planningen kan sturing en
bijsturing plaatsvinden. Het planningsproces en de monitoring daarvan zijn onderdelen van
de besturing. Onderzoeken of dit planningsproces genoemd wordt is overigens geen garantie
voor goed plannen: Bolman en Deal (2008) geven planning een symbolische rol, de rol van
een spel dat door een aantal partijen wordt gespeeld, een excuus om met elkaar in gesprek te
gaan en een advertentie voor het project. Planningen en capaciteitsmanagement, de kosten
en baten van een project en de bijbehorende financiële verantwoording: stuk voor stuk zijn
het indicaties van de manier waarop de besturing van een project zelf wordt uitgevoerd.
– Kwaliteit. Naast de projectbesturing is ook monitoring van de kwaliteit van de producten, de
voortbrenging van die producten, de tevredenheid over de producten en de waardetoevoeging
van de producten belangrijk. In het verlengde daarvan is de mate van anticipatie op de eisen van
gebruikers noodzakelijk, en de mogelijkheid om vooruit te kijken op komende transformaties
van organisaties in de directe omgeving. Kwaliteitsmanagement reikt daar diverse hulpmiddelen
voor aan, hulpmiddelen die mee-ontwikkelen met de ontwikkelingen van kwaliteitsmanagement
(Wentink, 2007; Osland et al., 2007). Deze handvatten worden ook gebruikt door diegenen die
verantwoordelijken voor kwaliteitsmanagement binnen projecten. In evaluaties van die projecten zal dan ook aandacht moeten zijn voor het voorkomen van deze hulpmiddelen.
Productkwaliteit is een begrip uit het begin van de geschiedenis van kwaliteitsmanagement,
en staat bekend als ‘fitness to standard’ (periode 1900 -1945). De kern is dat standaardisatie
en rationalisatie van werkprocessen en het doen van productinspecties en reviews leiden tot
betere producten en efficiëntere processen (Radford, 1917; Taylor, 1919; Gullick, 1937; Bloem
2004; Berman, 2006; Juran & De Feo, 2010).
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De tevredenheid over producten staat bekend als ‘fitness to use’ (periode 1945-1965), waarbij
de waardering van de klant uitgangspunt is voor verbeteringen, en waarin Total Quality Control
haar intrede doet. Hulpmiddelen als flowcharts, Pareto-diagrammen, procesontwerpen, normatieken voor processen en voortdurend verbeteren ontstaan in deze periode (Feigenbaum,
2004; Wentink, 2007).
De waardetoevoeging in relatie tot de kosten, de kwaliteit en klanttevredenheid staat bekend
als ‘fitness to cost’ (periode 1965 -1980). Technieken als processimulaties, proces(re-)design,
economische en financiële technieken en metrieken, risicomanagement, projectmanagementtechnieken, waardeanalyses en Total Quality Management worden in deze periode
doorontwikkeld (Berman, 2006; Wentink, 2007; Obers & Achterberg, 2009; Ficalora & Cohen,
2010).
De aandacht voor de verwachte eisen van eindgebruikers staat bekend als ‘fitness to latent
requirements’ (periode 1980 - 2000). Technieken als percieved quality, een holistiche manier
van kijken en vergaande statistische onderbouwingen van diverse samenhangende verbeteringen ontstaan in deze periode (Juran, 1995; Micklethwaith & Wooldridge, 1997; Bouckaert
& Thijs, 2003; Bloem, 2004; Tolsma, 2005; Boer, 2006; Womack & Jones, 2003, 2006 en 2007;
Wentink, 2007; Pampus, 2009).
De mogelijkheid om vooruit te kijken op komende transformaties van organisaties wordt in
dit onderzoek ‘fitness to emerging requirements’ (2000 - heden) genoemd. Dit is overigens
een term die in de literatuur voor kwaliteitsmanagement nog niet voorkomt, en hier geïntroduceerd wordt. Deze wijze van kijken vergt van veel professionals in diverse vakgebieden een
andere instelling (De Vries et al., 2014). User Centered Design en het inzetten van co-creatie
zijn middelen om die opkomende wensen te articuleren (Krug, 2006; Morville & Rosenfeld,
2007). Hiermee kunnen organisaties zich transformeren naar zogenoemde social enterprises
om adaptief en samen met hun omgeving producten en diensten te ontwikkelen (Bronsgeest,
2014; Brongers, 2015). Het instrumentarium voor kwaliteitsmanagement volgt deze trend met
een organisatie-brede positionering en aanvullende manieren van werken, met name door de
inzet van co-creatie en een holistische aanpak van leren en verbeteren.
– Beschikbaarheid van middelen. Hierbij wordt gekeken of de gebruikte methoden, technieken,
hulpmiddelen en voorschriften (MTHV’s) en best practices beschreven zijn, en of is aangegeven op welke manier deze gebruikt zijn. Hierbij horen ook middelen als geld, werkplekken en
andere benodigdheden om het project uit te voeren.
De werkplek is onderdeel van de beschikbaarheid van middelen en faciliteiten. In de manier
waarop organisaties werken is een verandering waarneembaar. Nieuwe technieken maken het
voor medewerkers mogelijk om op een nieuwe manier het werk te doen en om de contacten
binnen en buiten de organisatie te onderhouden. Dit wordt ook wel ‘Het Nieuwe Werken’
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genoemd (Bijl, 2009). Ook de diverse verschijningsvormen van Web 2.0, Ambtenaar 2.0 en
Overheid 2.0 zijn voorbeelden van enerzijds nieuwe techniek en anderzijds nieuwe rollen
en activiteiten binnen deze beweging (Bijl, 2007; Berlo, 2009a; Berlo, 2009b; Eggers, 2005;
Molenaar, 2007). De nieuwe werkvormen geven tevens nieuwe mogelijkheden en randvoorwaarden voor het contact tussen de overheid en haar omgeving.
– Projectrollen en competenties. Projecten hebben vaak een eigen verdeling van de taken,
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TRVB’s). In de literatuur van projectmanagementmethoden komen specifieke rollen nadrukkelijker aan de orde dan andere rollen. Een
belangrijke rolbeschrijving is die van de Algemeen Projectmanager. Daaraan gekoppeld is het
thema leiderschap dat als een kritieke succesfactor wordt benoemd voor de beoordelingen
van projecten (Hunt, 1984; Bos & Harting, 2006; Osland et al., 2007; Rollinson, 2008; Bolman
& Deal, 2008; Ott et al., 2008; Kuijper, 2012).
De projectmanagementliteratuur beschrijft uitgebreid de TRVB’s en er is ook een competentieframework beschikbaar voor het daadwerkelijk toetsen van de rolvervulling van projectmanager en projectmedewerkers: het International Competence Baseline (ICB) van het
IPMA (Donselaar et al., 2011). Ook voor de deelprocessen binnen een project kunnen TRVB’s
worden uitgeschreven, onder meer op het gebied van risicomanagement (Brolsma & Kouwenhoven, 2012). In de literatuur voor bijvoorbeeld risicomanagement zijn er duidelijke rollen
en gescheiden taken voor de implementatie en uitvoering van risicomanagement voor het
project of zelfs voor de organisatie (Noordam et al., 2008; Brolsma & Kouwenhoven, 2012). De
aandacht voor de juiste competenties in de ICT neemt momenteel een vlucht , denk aan het
al genoemde ICB, het Europese Competentie Framework (e-CF), (CEN, 2014a, 2014b, 2014c,
2014d) en aan de rol van de informatieprofessional 3.0 (De Vries et al., 2014).
De aanwezigheid van een beschrijving van projectrollen en de beschikbaarheid van (project)
middelen gaat verder dan het gebruik van ICT-middelen om een project goed te plannen. Het
gaat ook over de kennis en kunde van medewerkers in een project, en over het leervermogen
van mensen, project en organisatie (Boudewijns, 2005). Daarmee wordt het thema van kennisuitwisseling en het leer- en verbetervermogen van een project aangesneden, en de daaraan gekoppelde veranderbereidheid van mensen en groepen (Pedler et al., 1991). Volwassen
projecten besteden aandacht aan training van de projectleden en projectleden denken vooruit
wat de impact op de organisatie zal zijn. Deze projecten geven input aan het implementatietraject en voeden de implementatieverantwoordelijke met bijvoorbeeld trainingsvoorstellen
voor eindgebruikers.

2.

Externe focus: relatie tussen project en omgeving

In het onderzoek staat het evalueren van projecten met een ICT-component centraal. Daarbij
wordt zowel aandacht gegeven aan de processen binnen het project zoals hiervoor beschreven,
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als aan de processen tussen het project en zijn omgeving. De externe context van een project is
voor een deel te beschrijven met aspecten die buiten het project plaatsvinden, maar die invloed
hebben op het project, en deels ook door aan te geven op welke manier projecten hun omgeving
beïnvloeden. Sommige projecten doen bijvoorbeeld actief aan omgevingsmanagement, waarbij
ze de stakeholders en externe ontwikkelingen monitoren en soms actief proberen om deze te
beïnvloeden (Kuijper, 2012).
Bardach (2009) spreekt over deze externe (project)omgeving als de ‘authorizing environment’, de
omgeving die legitimeert dat het project bestaat. De externe omgeving van een project doorgronden is echter niet eenvouding. Bolman & Deal (2008) noemen organisaties complex, verassend,
onvoorspelbaar, onbetrouwbaar en ambigu, en waarschuwen de externe omgeving niet te veel te
vereenvoudigen. De valkuil is volgens hen dat in analyses ‘de ander’, ‘de bureaucratie’ of ‘honger
naar macht’ als (te) eenvoudige verklaringen worden gebruikt voor eventueel falen van projecten
in organisaties.
Hierna volgen de inhoudelijke punten die een indicatie geven dat de externe omgeving is meegenomen in de evaluatie van een project met een ICT-component:
– Organisatiecontext. In de analyse van de evaluatierapporten kan gelet worden op de aanwezigheid van een beschrijving van de organisatiecontext waarin het project opereert. Dat
kunnen formele organogrammen zijn, maar ook woordelijke beschrijvingen van de soort
organisatie of impliciete verwijzingen naar de organisatievorm. Is er sprake van een professionele bureaucratie, een politieke organisatie of juist een innovatieve organisatie (Morgan,
1992; Mintzberg, 2008). Deze, en andere metaforen, kunnen informatie opleveren over het
te evalueren project. Daarnaast zijn verwijzingen naar de invloed van de organisatie op het
project, organisatiesystematieken, de cultuur, de organisatiestructuur, de rol van de projectmanagementorganisatie en het projectmanagementsysteem als relevante aspecten van
omgevingsfactoren binnen een organisatie genoemd.
– Organisatieontwikkelingen. Naast de beschrijving van de organisatiecontext, is ook de beschrijving van de voor het project relevante ontwikkelingen in de omgeving van het project
van belang. Als een organisatie groeit of juist moet bezuinigen, kan dat zowel het project als
de evaluatie in een andere context plaatsen (Axelos, 2010).
– Stakeholders. Een beschrijving van de partners of stakeholders van een project binnen en
buiten de organisatie waar het project wordt uitgevoerd, is een andere deel-operationalisatie
van de definitie van externe context (Axelos, 2010, 2011). In projectmanagementmethoden
wordt dan ook veel aandacht gegeven aan het identificeren van stakeholders. De PMBOKmethode onderschrijft bijvoorbeeld voor overheidsprojecten het publiek, de wetgevers op
nationaal, regionaal en lokaal niveau, oppositiepartijen, de pers, verkopers of toeleveranciers,
toekomstige generaties en de private sector als stakeholders (PMI, 2013).
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Onderaannemers, contractpartners, ketenpartners en leveranciers hebben soms grote invloed
op de voortgang van een project. Hetzelfde geldt voor afnemers, klanten of eindgebruikers en
toezichthouders. De laatste ontwikkelingen van kwaliteitsmanagement geven aan dat procesen productkwaliteit niet meer voldoende is, maar dat ook een proactieve en anticiperende
opstelling richting klanten van belang is: ‘fitness to latent requirements’ (Shiba c.s., 1993;
Berman, 2006). De vraag is daarnaast of rekening wordt gehouden met de manier van denken
van gebruikers en klanten en hun ‘emerging requirements’, bijvoorbeeld in het design of het
gebruikersgemak (Morville & Rosenfield, 2007; Johnson, 2010; Tidwell, 2011). Zoals Rifkin
(2002) het zegt: ‘Convenience’ voor klanten en gebruikers is de nieuwe kwaliteitsmaatstaf
voor organisaties’. Ook hier is het wederom de vraag of dit onderwerp wordt benoemd, hoe
het in de evaluaties is beschreven, en met welke diepgang.
Scriven (1991) maakt onderscheid tussen ‘stakeholders’ en ‘recipients’ van evaluaties. Recipients hebben een meer neutrale positie. Stakeholders van een project omschrijft hij als
personen die een ‘substantial ego, credibility, power, futures or other capital’ geïnvesteerd
hebben in het project en dus een belang hebben. Weiss (1998) waarschuwt dan ook dat als
relevante stakeholders in de omgeving van een project graag de evaluatie willen laten uitvoeren, ze mogelijk een extra belang hebben. Extra aandacht is goed om de zichtbaarheid
van de evaluatie te vergroten, maar kan ook een gevaar zijn voor de objectiviteit indien deze
betrokken stakeholders zich ook inhoudelijk met de evaluatie gaan bemoeien (Bos & Harting,
2006).
In een evaluatie van een project kan gekeken worden of een actuele stakeholdersanalyse
voorhanden is. Een stakeholdersanalyse is ‘een poging om door middel van een rationeel
proces politieke krachten te duiden’ (Mintzberg et al., 2008). Het goed in kaart brengen van
stakeholders geeft een meer rationeel georiënteerd project de mogelijkheid om het politieke
proces te duiden, en strategieën te bedenken om met die stakeholders om te gaan. Het geeft
een project de kans om strategisch te manoeuvreren. Dat is belangrijk, omdat stakeholders
ook wel coalities vormen die bepalend kunnen zijn voor de keuzes binnen organisaties, dus
ook voor projecten (Scott & Davis, 2007).
Kaplan & Norton (2001) geven aan dat er een zekere balans moet zijn tussen de belangen van
zowel stakeholders als medewerkers, klanten en aandeelhouders. Dat is een lastige opgave,
omdat de waardepropositie en de waardebeleving van deze stakeholders zullen verschillen
ten aanzien van producten en diensten. Daarnaast is het niet mogelijk om alle stakeholders te
benoemen, en al hun wensen ten aanzien van de organisatie te operationaliseren (Veld, 2002).
Stakeholdersmanagement heeft een directe relatie met de governance van een project (PMI,
2013). Van een project wordt verwacht dat het de stakeholders in kaart brengt en vervolgens
ook de berichtgeving naar en betrokkenheid van deze partijen organiseert. Stakeholdersma303
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nagement is een continu proces (Axelos, 2010, 2011; PMI, 2013). Project en stakeholders
hebben een duidelijke relatie met elkaar en deze relatie zou voortdurend moeten worden
gemanaged. Het managen van stakeholders blijkt echter in de praktijk minder vaak voor te
komen als evaluatieonderwerp dan je zou verwachten, mogelijk vanwege de verwevenheid
met de project(be)sturing. Als er immers weinig aandacht is voor de besturing of governance
van een project in meer algemene zin, houdt dat in dat ook onderliggende elementen van
project(be)sturing minder aandacht krijgen.
– Wet- en regelgeving. De vigerende wet- en regelgeving is een belangrijke externe factor
voor projecten (Axelos, 2011). Binnen de overheid kunnen nieuwe of veranderende wet- en
regelgeving de legitimatie zijn voor projecten. Dezelfde wet- en regelgeving kan projecten
echter ook strakke kaders opleggen of zelfs leiden tot sub-optimalisatie in de uitvoering door
deadlines of niet-toegestane oplossingen. In evaluaties zouden dus referenties te verwachten
zijn naar bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek of naar specifieke regelingen die relevant zijn
voor het project en de organisatie waarbinnen dat project wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de relatie met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het Europees kader van
privacywetgeving en de regels over onder welke juridische regimes in het externe domein
gegevens van gebruikers van social media gedeeld mogen worden (Rikken & Janssen, 2014; zie
ook http://www.itenrecht.nl/index.php).
– Co-creatie en participatie. Met de term co-creatie wordt invulling gegeven aan het concept
New Public Service (Denhardt, 2008): de wijze waarop burgers en partijen buiten de overheid ook binnen de overheid hun invloed uitoefenen, en op welke wijze de overheid deze
partijen de mogelijkheid geeft te participeren. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan
naar burgerparticipatie, onder meer door gemeenten en het Sociaal en Cultureel Planbureau
(Houwelingen et al., 2014).
Voorbeelden van deze participatie en de daaruit volgende interacties met de buitenwereld
zijn de aspecten ‘usability’ (gebruikersvriendelijkheid, gebruikersgemak) en ‘accessibility’
(toegankelijkheid). Human-centered design (met aandacht voor de beleving van de gebruiker)
is een vakgebied dat in ontwikkeling en in opkomst is, en stelt steeds meer eisen aan de manier
waarop applicaties worden gemaakt en de wijze waarop websites of onlinevoorzieningen zijn
vormgegeven (Krug, 2006; Ettema & Mulders, 2007; Anderson, 2011). De eindgebruiker staat
in deze ontwikkeling voorop, hetgeen aanvullende vorm-, ontwerp-, en kwaliteitseisen stelt
aan projecten met een ICT-component (Morville & Rosenfield, 2007; Johnson, 2010; Tidwell,
2011). Steeds vaker wordt deze eindgebruiker direct betrokken bij projecten die de voorzieningen maken waar deze eindgebruiker mee te maken krijgt. Dit kan in de vorm van brainstorms,
klantenpannels, ontwerpsessies, pilots en (gebruikers)testen.
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3.	Interne en externe focus: belangrijke thema’s
– Kerntaak en volwassenheid. Onderzoek naar de kerntaak van organisaties en de wijze waarop
die kerntaak is geïnternaliseerd in de organisatie, is het domein van de bestuurs- en organisatiewetenschap, in het bijzonder de organisatiediagnose (Harrison, 1991; Bardach, 2009; De
Wit & Meyer, 2002; Mintzberg et al., 2008). Het beschrijven van de kerntaak, zoals verwoordt
in beleidsstukken en documenten waarin de visie, missie en strategie zijn beschreven, kan helpen de evaluatie in perspectief te plaatsen. Een evaluatierapport zou een document moeten
zijn dat goed te begrijpen is, los van voorkennis over de organisatie. Dan kan het helpen dat
inzichtelijk is hoe de evaluatie past in de organisatie waar de evaluatie heeft plaatsgevonden.
Het analyseren van de kerntaak van de organisatie vindt plaats door te kijken naar de wijze
waarop: (1) gerefereerd wordt aan de doelstelling van een project, (2) de doelstellingen van
de organisatie en (3) de relatie tussen die projectdoelstelling en organisatiedoelstellingen
(Axelos, 2011). Als er in de evaluatie expliciet naar deze doelstellingen wordt verwezen, dan
wordt duidelijk waaraan het project en de evaluatie van dat project bijdragen. Een dergelijke
verwijzing houdt in dat er verwezen wordt naar doelstellingen, beleidsstukken of naar een
vergelijking van het functioneren van de organisatie ten opzichte van andere soortgelijke
organisaties. Bardach (2009) suggereert om expliciet kijken naar ‘the mission of the agency’
bij het doen van onderzoek, en om tevens te kijken of deze missie ook geïnternaliseerd is bij
de medewerkers. Op deze wijze is te achterhalen hoe bereid een organisatie is om beleid te
implementeren – bijvoorbeeld aan de hand van ICT-projecten.
Volwassenheid en kerntaak houden verband met elkaar. Als een organisatie groeit en volwassen wordt, zal dat een transitie inhouden van de kerntaak, de competitieve omgeving en
van de strategie die een organisatie volgt (Quinn et al., 1988). Ook in non-profitomgevingen
geldt dit, bijvoorbeeld op het gebied van de differentiatie naar processen en producten. Hoe
volwassener de organisatie, hoe meer differentiatie. Afhankelijk van de omgeving maakt de
organisatie daarover keuzes. Één van de kenmerken in de levenscyclus van een organisatie die
meer volwassen wordt is dat er een strategische lijn wordt ontwikkeld (Osland et al., 2007).
De volwassenheidsniveaus die horen bij een volwassener organisatie, kenmerken zich dan ook
door meer herhaalbare processen en duidelijkheid over de gemeenschappelijke doelen van de
organisatie (Nolan, 1979; Fijneman et al., 2006).
In de literatuur is een beperkt aantal volwassenheidsmodellen beschreven die als basis en
als inspiratie dienen voor een groot aantal afgeleide volwassenheidsmodellen. Deze volwassenheidsmodellen komen vanuit de bestuurs- en organisatiewetenschap, gedragswetenschap
en de IT-auditing. Relevante volwassenheidsmodellen die toepasbaar zijn op organisaties, en
mogelijk ook voor projectevaluaties, zijn het stagesmodel van Nolan (1979) en de levensfases
van organisaties (Osland et al., 2007). Daarnaast zijn er de daarvan afgeleide modellen als
CMMi, COBIT en TQM (SEI, 2007; ITGI, 2007a, 2007b). De volwassenheidsmodellen zijn ook
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vertaald naar projectmanagementmethoden, waaronder PRINCE2, OPM3 en PMBOK, om de
volwassenheid van projecten te toetsen (PMI, 2003; Axelos, 2010; PMI, 2013).
– Bedrijfs- en organisatiedoelstellingen. Doelstellingen van organisaties zijn vaak terug te
vinden onder de noemer bedrijfsdoelstelling of organisatiedoelstelling. Ook referenties naar
strategie en visie vallen hieronder. De strategie beschrijft een patroon van besluiten in een
organisatie en de plannen om de doelen te bereiken. Het geeft aan welke soort activiteiten
de organisatie daarvoor uitvoert en met welke intensiteit (Quinn et al., 1988; Mintzberg et
al., 2008). De besluitvorming hierover is overigens niet altijd rationeel, maar volgt een meer
incrementeel proces, of ten minste een gemixed proces van informele en formele besluitvormingsprocessen, waarbij ook macht vaak een belangrijke rol speelt (Graaf & Hoppe, 1989;
Rainey, 1991; Wit & Meyer, 2002). Het vaststellen van de relatie van een project met de op dat
moment geldende bedrijfs- of organisatiedoelstelling is belangrijk. Door aandacht te geven aan
organisatiedoelstellingen krijgt de evaluatie van het project extra focus mee. Daarmee wordt
duidelijk wat de verhouding is tussen het te evalueren project en de organisatieomgeving van
het project. De positie van een te evalueren project is dan ook beter te duiden: een project kan
binnen een afdeling plaats hebben gevonden, of zich bijvoorbeeld juist op corporate niveau
van een multinational hebben afgespeeld.
Met name het topmanagement van organisaties heeft interesse in de relatie tussen organisatie en project – en dus ook in de resultaten van evaluaties van projecten (Gartner, 2009a). Dat
is deels te verklaren uit de mogelijke impact van de aanbevelingen die in een evaluatie worden
gedaan. Soms zijn oplossingen namelijk goed beargumenteerd en daarmee zeer aannemelijk
gemaakt in een (evaluatie)onderzoek, maar bestaat de kans dat ze leiden tot sub-optimalisatie
binnen complexe (open) systemen zoals organisaties die zijn (Bryan et al., 2009).
Vanuit de auditingdiscipline en in het vakgebied van portfoliomanagement wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de relatie tussen organisatiedoelstelling en projecten (Spencer Picket,
2005; Axelos, 2011). Met het benoemen van de organisatiedoelstelling kan namelijk een
indicatie worden gegeven of een evaluatie intern gericht is, of dat de relatie tussen het project
en de omgeving onderwerp van aandacht is, of dat er van buiten naar binnen wordt gekeken.
Doelstellingen worden vaak geoperationaliseerd in meetbare kritieke succesfactoren, KPIs.
Voor het formuleren van KPIs bestaan diverse methoden die vanuit de kerntaak en visie van de
organisatie naar een meer bestuurbaar en operationeel niveau een doorvertaling maken naar
realiseerbare en meetbare doelstellingen (Ten Have et al., 2003; Quartel et al., 2010; Steen
et al., 2011). Kwaliteitscriteria als betrouwbaarheid, flexibiliteit, doorlooptijd, efficiëntie, innovatie en klantvriendelijkheid zijn bijvoorbeeld te koppelen aan onderwerpen als taakspecialisatie, gedrag, opleiding, de inrichting van de organisatie, planning, control en decentralisatie
(Noordam et al., 2008). Aandacht voor deze KPIs tijdens de evaluatie van een project helpt om
de evaluatie te verdiepen.
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– Governance. Aan de hand van een aantal definities wordt aangegeven wat governance is:
–	‘Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management,
its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the
structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining
those objectives and monitoring performance are determined.’ (IIA, 2006; IFAC, 2004a,
2004b, 2009).
–	Als het over ICT gaat, spreken we van IT-governance. Volgens de definitie van Gartner is
IT-governance: ‘De processen die ervoor zorgen dat ICT effectief en efficiënt wordt aangewend zodat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken’ (Gartner, 2003a en 2003b).
–	Het IT Governance Institute definieert IT-governance als volgt: ‘The responsibility of the
executives and the board of directors, and consists of leadership, organizational structures
and processes that ensure that the enterprise’s IT sustains and extends the organisation’s
strategy and objectives’ (ITGI, 2003).
–	De Algemene Rekenkamer ziet IT-governance als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van het management voor strategische planning en interne beheersing van de inzet van
ICT binnen de organisatie, en externe accountability en externe supervisie van de inzet van
de ICT (Wijsman, 2001; Wijsman et al., 2007).
Op basis van deze definities kan vastgesteld worden dat governance een begrip is dat de
beheersing en het toezicht daarop beschrijft van de activiteiten van het management, de
uitvoering van het beleid, de processen in de organisatie en de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers binnen de organisatie (Axelos, 2010). Governance
heeft dan ook duidelijk te maken met een goede inrichting van zowel de organisatie- als de
projectprocessen en het tijdig bijsturen op risico’s en issues indien noodzakelijk. Cangemi
& Singleton (2003) beargumenteren dat een effectief governancesysteem alleen mogelijk
is indien er synergie is tussen interne en externe auditors en het management, en in geval
van private organisaties de raad van toezicht. Het onderwerp is dus belangrijk voor zowel de
publieke als de private sector (Ferlie et al., 2007; Bovaird & Löffler, 2009).
Naast het goed managen van risico’s en issues heeft ook stakeholdersmanagement een directe
relatie met de governance van een project (PMI, 2013). De relatie tussen project en stakeholders moet voortdurend worden gemanaged (Axelos, 2010; Axelos, 2011; PMI, 2013).
– Risicomanagement. Naast goede governance en stakeholdersmanagement is het managen
van project- en procesrisico’s een belangrijk hulpmiddel voor het bijsturen van projecten (Axelos, 2010; Axelos, 2011; Brolsma & Kouwenhoven, 2012). Risicomanagement is een vakgebied
dat voor zowel organisaties als projecten uitgebreid is beschreven (IFAC, 2001; Spencer Picket,
2005; Noordam et al., 2008; Kulk, 2009; Axelos, 2010). Door te onderzoeken of in de evaluatierapporten aandacht is gegeven aan controle en monitoring, en vervolgens het identificeren,
analyseren, mitigeren en daarna managen van risico’s, kunnen uitspraken over governance
gedaan worden.
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Kulk (2009) benoemt ‘creep, scrap and churn’ als belangrijke effecten van het niet managen van
deze risico’s: het respectievelijk het vergroten van de scope, het kleiner worden van de scope
en het veranderen van de scope van een project. Als blijkt dat er afwijkingen zijn, ontstaan er
risico’s voor zowel project als de organisatie. De wijze waarop risico’s worden geïdentificeerd
en beheerst, zijn een indicatie van de aanwezigheid van governance.
Governance en risicomanagement hebben een inhoudelijke relatie met elkaar. Er zijn drie indicaties om te ontdekken of evaluaties aandacht geven aan governance en risicomanagement:
1.	De wijze waarop een financiële rapportage door een project is opgesteld. Daar zijn diverse
regels en voorschriften voor, die overigens internationaal gezien op onderdelen ook van
elkaar afwijken, ondanks pogingen om die op internationaal niveau bij elkaar te brengen
(Revsine et al., 2005). Voor de uitvoering van financiële berekeningen zijn diverse methoden voorhanden. De meest bekende zijn Activity-Based Costing (ABC), Economic Value
Added (EVA), Total Cost of Ownership (TCO), Return on Investment (ROI) en de Applied
Information Economics (AIE) (Modigliani & Miller, 1958; Yang & Taylor, 2002; Marsh, 2009;
Hubbart, 2014). Deze berekeningen kunnen ook gebruikt worden om eventuele risico’s
beter te onderbouwen (Bos & Harting, 2006).
2.	De beschrijving hoe aan wet- en regelgeving wordt voldaan en hoe de interne processen
zijn ingericht. Denk onder meer aan de scheiding van taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, archiveringsregels die gevolgd moeten worden, de wijze waarop
stakeholders worden geïnformeerd, de manier waarop omgegaan wordt met privacy of
de wijze waarop kennissystemen en HR-systematieken zijn geïmplementeerd binnen een
organisatie. Voor controle en beheersing zijn ook frameworks beschikbaar die een organisatie kan gebruiken bij het inrichten van het governancesysteem. CMMi, COBIT, COSO zijn
daar voorbeelden van (SEI, 2010; ISACA, 2012; COSO, 2014).
3.	Dewijze waarop risico’s en issues beschreven worden in de reguliere projectrapportage
en daarna gelogd worden voor een project én voor een portfolio van projecten. Proces,
de vorm, de inhoud en de frequentie van het vastleggen van risico’s en issues, en ook het
identificeren van mitigerende maatregelen, zijn allemaal indicaties voor de mate waarin
risicomanagement wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn ook risicomanagementmethoden en
bijbehorende hulpmiddelen voorhanden, zoals Management of Risk (M_o_R) van Axelos
(Axelos, 2010).
Tussen risicomanagement, governance en de eerder genoemde bedrijfsdoelstellingen bestaat
ook een inhoudelijke relatie. Het doen van risicomanagement zonder de bedrijfsdoelstellingen
te kennen, heeft geen zin, volgens Noordam et al. (2008). Een projectrisico is bijvoorbeeld het
onvoldoende voorhanden hebben van, of het verschuiven van, een deadline. Als een project
een product moet opleveren voor een wettelijk vastgestelde datum, dan zijn capaciteitsproblemen meer urgent dan wanneer het om een innovatief traject gaat voor interne verbetering.
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Als er vervolgens maatregelen worden genomen om een risico te verkleinen of te voorkomen,
is het belangrijk dat die maatregel ook wordt gemonitord (Brolsma & Kouwenhoven, 2012).
– Portfoliomanagement. Dit is het managen van het totaal aan projecten binnen een organisatie. Deze projecten moeten soms nog starten op basis van signalen uit de omgeving en
signalen uit de eigen organisatie, andere projecten zijn in uitvoering en weer andere projecten
komen tot een einde en leveren producten en diensten op die de organisatie moet gaan
beheren. Het managen van dit totaal aan projecten in diverse levensstadia, gekoppeld aan
de prioritering van dat portfolio en binnen de gegeven kaders van beschikbare middelen heet
portfoliomanagement (Axelos, 2011). Het belang van goed porftoliomanagement neemt toe,
mede door toedoen van de verscherpte aandacht voor governance en de rol van auditing
(Sandrino-Arndt, 2008). Het totaal aan projecten kan gemanaged worden op basis van prioriteiten van de organisatie, het vergelijken van projecten met elkaar of op basis van architectuuradvies (Steen et al., 2011). Om binnen een organisatie de juiste keuzes te maken over
het projectenportfolio, is het noodzakelijk het portfolio te verbinden met de doelen van de
organisatie (Boekhoudt & Bronsgeest, 2012). Of zoals Axelos het definieert: ‘Portfolio management describes the management of an organization’s portfolio of business change initiatives.
It is a coordinated collection of strategic processes and decisions that together produce the
most effective balance of organizational change and business as usual’ (Axelos, 2011).
Portfoliomanagement is dus niet alleen het benoemen van andere gerelateerde projecten en
de prioritering ten opzichte van andere projecten. Goed portfoliomanagement zal ook kunnen
aangeven wat de waarde is van een project, en deze waarde afzetten tegen de andere projecten (Lankhorst et al., 2010; Ionescu, 2011). Portfoliomanagement veronderstelt methoden en
operationalisaties van categorisering, prioritering, keuzes maken, prestatiemeting en -weging
(Jenner & Kilford, 2011). Een project dat geen bijdrage kan leveren aan de opdracht van de
organisatie, zou eigenlijk direct gestopt moeten worden wegens gebrek aan de levensvatbaarheid van de op te leveren producten en diensten (OGC, 2011).
In de evaluaties van projecten met een ICT-component bij de overheid zal het onderwerp
portfoliomanagement dan ook onderzocht moeten worden. In evaluaties zou een indicatie
gegeven kunnen worden van de positionering van een project, het belang van een project, de
waarde van het project en de aandacht die het project krijgt van de belanghebbenden in de
organisatie.
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Bijlage 5: Aandachtspunten, operationalisatie en
indexatie
‘Chaos isn’t the problem; how long it takes to find coherence is the real game.’


Doc Childre en Bruce Cryer (Childre & Cryer, 2015)

Tabel B.6: Waarnemingskader
Aandachtspunt

Indexatie

Wat is de aanleiding van de – Is er sprake van een
vraag naar aanleiding
evaluatie?
van een debat, een
Op welke wijze is aandacht
Kamervraag, nieuws (de
gegeven vanuit welke politiek
zogenoemde ‘Voorpagina
vraagstelling de evaluatie
van De Telegraaf’),
wordt uitgevoerd?
maatschappelijke onrust of
eerder gemaakte afspraken
ten aanzien van een
onderwerp?
Op welk moment is de
evaluatie uitgevoerd ten
opzichte van het politieke
besluitvormingsproces?

Operationalisatie
– Is er (a) een verwijzing naar
of (b) een verklaring van een
maatschappelijke trend?
– Idem, krant / opiniestuk.
– Idem, Kamer(commissie)vraag.
Idem, kamervraag
– Idem, voorgaande rapportage /
evaluatie / audit.
– Is er sprake van een onderzoek
voorafgaand aan een politiek
besluit,
– tijdens de uitvoering van een
besluit, of:
– na afloop van een besluit? (In veel
gevallen zal een besluit leiden
tot aanpassingen in wet- en
regelgeving.)

Indien geen politiek
vraagstelling: Is er sprake
van (a) evalueren vanuit
auditbehoefte, of (b)
evalueren vanuit (interne)
projectbehoefte?

– Is sprake van een voorgaand – Is er (a) een verwijzing naar
auditplan?
of (b) een verklaring van
een voortgangsrapport,
projectrapport, / evaluatie /
auditplan / control-plan?
– Is sprake van een expliciete
projectvraag?

– In alle drie de situaties: is een
doelgroep, probleemstelling
of een object van onderzoek
weergegeven?

Op welke wijze is
aandacht gegeven aan het
besluitvormings-proces om
tot de evaluatie te komen?

– Is er al een eerste
uitwerking van de
opdrachtformulering en
afbakening?

– H
 et probleem of de opdracht is
in generieke termen beschreven
in de (beschrijving van de)
achterliggende besluitvorming.

– Is er een vastgesteld en
– Het mandaat is in generieke
vastgelegd mandaat voor de
termen beschreven in
evaluator om de evaluatie
de (beschrijving van de)
uit te voeren?
achterliggende besluitvorming.
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Wie is de opdrachtgever
van de evaluatie, en wat
is zijn mandaat binnen de
organisatie?

– Is sprake van een rationele
afweging, of ontstaat
de vraag naar een
evaluatie vanuit een meer
incrementele benadering?

– V
 oorbeelden van rationele
afwegingen zijn voornoemde
Kamervragen, vragen van
commissies of onafhankelijke
onderzoeksgroepen en –
instellingen. Denk aan onder meer
de ombudsman, rekenkamers,
belangenorganisaties.
– Voorbeeld van een incrementele
benadering is een aantal
ontwikkelingen dat samenkomt,
en op basis waarvan de evaluatie
is gestart. Vraag is of dat proces in
de rapportage beschreven is.

– Is sprake van (bewuste)
agenda-setting of waren er
reeds bestaande plannen /
afspraken?

– Is er een persoon of groep die de
evaluatie uitgevoerd wil hebben
en daartoe opdracht geeft?
– Idem, maar wordt de opdracht
door een andere opdrachtgever
gegeven?
– Is beschreven of er al dan niet
een duidelijke aanleiding, persoon
of groep is die de evaluatie heeft
aangevraagd?

– Is de behoefte top-down
of bottum-up tot stand
gekomen?

– K
 omt de opdracht tot evalueren
van de top van de organisatie of
is er een opdracht geformuleerd
op basis van geluiden lager in
de organisatie (medewerkers,
medezeggenschap)?

– W
 elke partijen spelen een
rol in de besluitvorming?

– E én of meerdere partijen
zijn betrokken bij het
besluitvormingsproces.
– Zijn de partijen binnen of buiten
de organisatie gepositioneerd?
– Heeft deze partij / hebben deze
partijen een specifiek doel voor
met de evaluatie?

– T aak, rol, positie en
beslissingskracht van de
opdrachtgever.
– Is er een opdrachtgever
(of een klant /
belanghebbende) voor
deze evaluatie, met andere
woorden, is erom gevraagd?

– Is de opdrachtgever genoemd?
– Is zijn positie beschreven binnen
de organisatie?
– Is zijn verhouding tot het project
beschreven?
– Is zijn verhouding tot de evaluatie
beschreven?
– Is aangegeven waarom de
opdrachtgever de evaluatie wil
laten uitvoeren?
– Is aangegeven wat de
opdrachtgever beoogt met de
evaluatie, wat is het te bereiken
effect ten aanzien van:
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–	het project zelf;
–	de mensen in het project;
–	de rapportage van de
evaluatie;
–	de organisatie (en/of het
bedrijfsonderdeel) waar het
project onder ressorteert;
–	externe effecten (buiten de
organisatie).
– Is beschreven wat het mandaat
c.q. de beslissingsbevoegdheid van
de opdrachtgever is?
– Wie is de opdrachtgever van de
opdrachtgever?
Welke partij voert de
evaluatie uit?

– E xterne partij of interne
partij?

– Externe partijen:
–	profit;
–	non-profitorganisatie,
zoals HEC, ARK en
kennisinstellingen.
– Interne partijen:
–	eigen evaluatieproject;
–	audit- en accountantsdienst.

– Is in de rapportage
aandacht voor de positie
van de auditor / evaluator?

– W
 ordt beschreven wat de rol is
van de evaluator?
– Is beschreven waarom de keuze
voor de evaluerende partij is
gemaakt?

Wat is de vraagstelling en
wat is de probleemstelling
die als opdracht
voor het betreffende
evaluatieonderzoek is
gebruikt?

– W
 elke startvraag is gesteld? Kernbegrippen:
– Conceptueel model:
– Hoe is die tot stand
–	probleemstelling;
gekomen?
–	vraagstelling;
– Betreft het een interne
–	doelstelling;
verantwoording of externe
–	onderzoeksmodel.
verantwoording?
– Onderzoekstechnisch ontwerp:
–	onderzoeksstrategie;
–	methoden;
–	technieken.

Wat is de afbakening van de
evaluatie?

Denk aan:
– Inhoudelijke thema’s.

– A
 fbakening op thema’s als ICT,
personeel, lerende organisatie,
projectmanagement, of andere
inhoudelijke onderwerpen.

– A
 fbakening op
onderdelen van het
voortbrengingsproces.

– B
 ijvoorbeeld de ontwerpfase
waarin requirements worden
geformuleerd, of alleen de
realisatie van een applicatie of
de bijbehorende technische
infrastructuur, of ook de fase
waarin nieuwe bedrijfsprocessen
en de voorzieningen in gebruik
worden genomen.
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– O
 nderdelen /
mogelijkheden IT-auditing

– P
 rogramma-audit
– Kwaliteitsaudit, bijvoorbeeld van
informatiesysteem.
– Audit naar procesmatige
beheersing van ICT op functioneel,
applicatief en technisch vlak.
– Kosten van de ICT.
– Beveiligingsniveau en
-maatregelen.
– Verhouding gerealiseerde
functionaliteit versus aantal fte’s.
– Kentallen van intern en extern
personeel of verdeling van het
aantal mensen over functies.

– Praktijkinstrumenten
Welk praktijkinstrument is
gebruikt (en in welke mate is
uit de selectie van de
het instrument toegepast)?
instrumenten. Zie bijlagen
2 en 3.
– Het kan gaan om
een combinatie van
instrumenten of om
maatwerk.

– ICB/NCB
– European Competence Framework
(e-CF)
– Appreciative Inquiy (AI)
– Belbin
– Projectmatig Creëren
– Projects IN Controlled
Environments (PRINCE2)
– PMBOK Guide
– ISO 21500
– Agile-methoden
– ISO 9000
– INK en EFQM
– OPM3
– BiSL
– ITIL
– ASL
– Business case-aanpak
– BSC
– BCG Matrix
– 7-S model
– Competing Values Approach
(Quinn-model)

 elke andere standaarden,
– W
methoden, frameworks
of best practises worden
genoemd?

Zie toelichting bij ‘interne context’:
Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP), International
Financial Reporting Standards
(IFRS), SO/EIC 9126, Code voor
Informatiebeveiliging, ISO standaard
17799.
Zie toelichting bij ‘kerntaak’, bij
‘governance’ en bij portfolio: CMMi,
COBIT, TQM, COSO, M_o_P.
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Vanuit welk theoretisch
inhoudelijk kader is in deze
case gewerkt?

Is er sprake van aandacht
voor:
– kwaliteitsmanagement;
– bestuurswetenschap en/of
organisatiewetenschap;
– organisatiegedrag;
– accountancy en/of ITauditing?

– W
 orden de inhoudelijke
uitgangspunten voor de evaluatie
benoemd (zie hiernaast)?
– Aanvullend: is er aandacht in de
evaluatie voor onderliggende
onderwerpen als:
–	de lerende organisatie;
–	kwaliteitszorg;
–	(organisatie)gedrag;
–	organisatieverandering;
–	verantwoording van
normen, financiën of andere
resultaten?

Vanuit welk
evaluatiebenadering is in
deze case gewerkt?

Zie de indeling in
acht categorieën van
evaluatiebenaderingen uit
hoofdstuk 2.
Het kan ook gaan om een
combinatie of om maatwerk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op welke wijze is de
evaluatie uitgevoerd? Welke
typen zijn toegepast, en met
welke diepgang?

–
–
–
–
–
–

Denk voor specifieke methoden
binnen deze evaluatie vormen aan:
– expertbenadering;
– documentstudies;
– interviews;
– vragenlijsten;
– cases en andere methodieken
voor casestudies;
– etc.

Welke evaluatietechnieken
zijn in deze case gebruikt?

Zie de evaluatietechnieken uit
hoofdstuk 3.
Het kan ook gaan om een
combinatie of om maatwerk.1.
Technieken voor het
structureren van de evaluatie.

–
–
–
–
–

2. T echnieken van
dataverzameling.

– Bij personen:
–	formeel (ongestructureerd of
gestructureerd);
–	nonverbaal, verbaal
mondeling, verbaal
schriftelijk.
– Soort steekproef en grootte
steekproef.
– Focusgroep.
– Interview.
– Case Study.
– Survey.
– Etnografisch.
– Participerend.
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F ormatief of summatief?
Formeel of informeel?
Amateur of professioneel?
Preordinate of responsive?
Intrinsiek of payoff?
Conformance of
performance?

A
 dversary
A
 rt Critisism
D
 ecision-making
D
 iscrepancy
G
 oal-Based
G
 oal-Free
S ystem Analysis
T ransactional

S WOT.
Logische modellering.
Conceptmapping.
Colour vote.
Beoordeling evalueerbaarheid.
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Op welke wijze is
aandacht gegeven aan de
projectomgeving (interne
focus) van het te evalueren
project?

3. T echnieken van dataanalyse

–
–
–
–
–
–
–
–

 IS.
G
Shiftshare.
Input-outputmodel.
Macro-economisch model.
Delphi-methode.
Regressieanalyse.
Kosten-batenanalyse.
Comparatieve tijdreeksen.

4. T echnieken van
beoordeling

–
–
–
–
–
–
–

 aarderen en rangordening.
W
Expertpanel.
Impactmatrix.
Cross impactmatrix.
Multi Criteria Analyse.
Benchmarking.
Efficiëntie analyse.

– Is beschreven hoe het project
– W
 at is de
binnen de organisatie is
organisatiestructuur en de
gepositioneerd?
projectstructuur? Zijn deze
– Zijn er uitspraken over de relatie
complementair of niet?
tussen organisatie en project?
– Heeft het project voldoende
– Is er een organogram van het
(bedrijfs)middelen tot zijn
project?
beschikking?
– Is er een beschrijving van de
structuur van het project?
– Zijn er projectmiddelen als
geld, werkplekken en andere
benodigdheden?
– Is er aandacht voor de positie
van de projectleider (in de lijn of
buiten de lijn, interne of externe
persoon)?
– Is er een overzicht van
projectmedewerkers op:
–	persoonsniveau;
–	rolniveau;
–	taakniveau;
–	verantwoordelijkheidsniveau?
– Welke werkmethoden (MTHV’s)
– Z ijn er binnen de
worden gebruikt?
organisatie of binnen
– Zijn er verschillen van aanpak (a)
het project verschillende
binnen de organisatie in relatie
groepen / fracties of
tot het project en (b) binnen het
voorkeuren voor aanpak en
project zelf?
oplossing(en).
– Wordt er aandacht gegeven aan
groepsvorming en processen
van social facilitation en
probleemoplossend vermogen?
(Mitchell, 1987; Osland, 2007)
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– H
 oe verlopen de
communicatielijnen en
wat zijn de kenmerken van
die communicatielijnen?
(Berger & Berger, 1988)

– Verlopen de communicatielijnen:
–	hiërarchisch;
–	egalitair;
–	op basis van regels?
– Aandacht voor verhouding
stafleden, supervisie-systeem en
verantwoordingssysteem.

– Is er aandacht voor het
aspect leiderschap, en
op welke wijze wordt
dat gerelateerd aan de
(doelstellingen van de)
evaluatie?

–
–
–
–

– Is er aandacht voor
verandermanagement en
kwaliteitszorg binnen de
organisatie?

– Is er aandacht voor de kennis en
kunde van medewerkers?
– Wordt er aandacht besteed
aan training van medewerkers,
management en staf?
– Is er aandacht voor leren van
mensen, project en organisatie?
(Boudewijns, 2005)
– Is er aandacht voor de
optimalisatie van het werk van
medewerkers?
– Gaat er aandacht uit naar de
werkomgeving van het project en
zijn medewerkers? (Osland, 2007)
– Is er aandacht voor
de optimalisatie van
kennisuitwisseling van
medewerkers?

– Is er aandacht voor
organisatiegedrag en de
diverse beschouwingsniveaus van de
organisatiecultuur?
– Wordt er gestuurd
op de motivatie van
projectdeelnemers?

– Is er aandacht voor niveaus
als (persoon, de groep, de
organisatie)?
– Zijn er mogelijkheden voor
beïnvloeden en leren?
– Voelen medewerkers zich veilig?
– Is er aandacht voor niveaus als
fysisch, organisch, psychisch,
mentaal en transcendaal?
– Verhouding management versus
medewerkers (oligarchie)?
– Aandacht voor bureaucratie, het
gebruik en de toepassing (en de
toe- of afname) van regels en
procedures?

Is leiderschap een thema?
Wordt er iets geschreven over
leiderschap?
(zo ja) Is dat geschreven in
relatie tot de doelstelling van het
project?
– (zo ja) Is dat geschreven in
relatie tot de doelstelling van de
evaluatie?
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– Is er aandacht voor de
– Aandacht voor principes als
volwassenheid en het
coördinatie van eenheid door
organisatieontwerp van de
aansturing, verdeling van
organisatie en de eventuele
arbeid, functionele scheiding en
gevolgen daarvan?
horizontale verdeling van arbeid?
– Is er aandacht voor prestatieindicatoren van medewerkers en
van het project?
– Is er aandacht voor de
handelingen van project en
projectmedewerkers in het
kader van hun maatschappelijke
taakstelling als ambtenaar?
(Duurzaamheid en hun bijdrage
aan de rechtstaat en een
hoogwaardige rijksdienst.)
– Is er aandacht voor de
besturing van het project?
– Is er sprake van formele of
informele besturings- en
verantwoordingslijnen?
– Is er sprake van
aandacht voor kwaliteit /
kwaliteitsmanagement?

– W
 ordt er gekeken naar
rapportagelijnen?
– Wordt er gekeken naar
interne sturing en beheersing,
bijvoorbeeld via bedrijfsbureaus,
Quality Assurance, financiële
verantwoording en –rapportages?
– Is er sprake van onderzoek naar
projectplanning, mijlpalen?
– Wordt er gekeken naar inzet- en
capaciteitsplanningen?
– Wordt er gekeken naar de wijze
waarop een project binnen de
organisatie verantwoording aflegt?
– Wordt er gerefereerd aan
governancestructuren of aan
(project)control?

– Is er aandacht voor
metrieken, kosten en
baten (TCO of andere
berekeningen)?

– A
 BC, value en value-chain,Total
Cost of Ownership, Return
on Assets, ICT-uitgaven als
percentage van de winst of de
omzet van een organisatie, groei
van de opbrengst (revenue), OPEX
en CAPEX, Return on Investment
(ROI), Rate of Return (ROR) of Rate
of Profit (ROP).

– Is er aandacht voor ICT– Architectuur.
inhoudelijke onderwerpen? – O
 ntwerpen van proces en
applicaties.
– IT-infrastructuur.
– (Out)sourcing.
– Inkoop.
– Beheer.
– Informatiebeveiliging.
– Testen.
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– Is er aandacht voor
faalfactoren?

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Op welke wijze is aandacht
– Is de organisatie
besteed aan de relatie met
waarbinnen een project
wordt uitgevoerd
de omgeving (externe focus)
beschreven in termen van
van het te evalueren project?
modellen of metaforen?

Inadequaat projectmanagement.
Niet-realistische deadlines.
Slechte communicatie.
Incomplete dan wel zwakke
definitie van requirements.
Onvoldoende betrokkenheid van
toekomstige gebruikers.
Ontbreken van een
gemeenschappelijk doel.
Ontbreken van goed gereedschap.
Onvoldoende communicatie en
samenwerking.
Te grote complexiteit.
Onduidelijk opdrachtgeverschap.
Verschillende percepties op de
opdracht, uitvoering en voortgang.
Misfit tussen leverancier en
opdrachtgever.
Commerciële dynamiek.
Verschillende
samenwerkingsvormen.
Rollenspel tussen opdrachtgever,
stuurgroep en projectleider.

– Is de organisatiecontext - indien
beschreven - in mechanische
termen beschreven of in andere
metaforen?
–	Gesloten versus open
systeem.
–	Adhocratie.
–	Machine-bureaucratie.
–	Professionele bureaucratie.
–	Gedivisionaliseerde
organisatie.
–	Innovatieve organisatie.
–	Zendingsorganisatie.
–	Politieke organisatie.
–	Holistisch.
–	Netwerkorganisatie.
–	Virtuele organisatie.

– Is beschreven hoe de organisatie
– W
 elke organisaties en
zich ontwikkelt, bijvoorbeeld met
contextuele ontwikkelingen
een historische paragraaf, een
hebben een positief
blik op de huidige organisatie of
effect, en welke hebben
een voorspelling van de (nabije)
een negatief effect op
toekomst?
de organisatie en het te
– Idem, voor het project.
evalueren project?
– Indien deze ontwikkelingen zijn
beschreven: op welke wijze
en met welke diepgang is dat
gebeurd?
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– Zijn de partners beschreven?
–	Onderaannemers.
–	Contractpartners.
–	Ketenpartners.
–	Leveranciers.
– Is de relatie met deze partners
beschreven?
– Zijn TRVB’s beschreven, of anders
mandaatafspraken gemaakt?
– (zo ja) Op welke wijze en met
welke diepgang?
– Zijn de stakeholders beschreven?
– Is rekening gehouden met
Denk aan afnemers, klant c.q.
de diverse stakeholders /
eindgebruikers, toezichthouders,
belanghebbenden? Onder
belangenorganisaties.
meer met onderaannemers
van een organisatie (profit- – Is de relatie met deze stakeholders
beschreven?
en nonprofit, bijvoorbeeld
via outsourcingsbeleid van – (zo ja) Op welke wijze en met
welke diepgang?
overheden).
– Z ijn partijen in de omgeving – Zijn de stakeholders
betrokken in de evaluatie?
al dan niet benoemd en/of
Denk aan afnemers, klantbetrokken in de evaluatie?
eindgebruikers, toezichthouders,
(Denk aan onder meer
belangenorganisaties.
partnerorganisaties of
– Zijn de rollen in de evaluatie van
burgers.)
deze stakeholders beschreven?
– (zo ja) Op welke wijze en met
welke diepgang?
– W
 et- en regelgeving: is
rekening gehouden met
oude en nieuwe wetten
en jurisprudentie, die van
invloed zijn op het project?

– R
 eferenties naar wetteksten?
– Referenties naar jurisprudentie?
– Uitspraken hoe om te gaan met
wetten en veranderende wetten
(en regels)?

– W
 ordt co-creatie en
participatie genoemd?

– U
 sability (gebruikersvriendelijkheid, gebruikersgemak)?
– Accessibility (toegankelijkheid)?
– Input van burgers en
eindgebruikers via brainstorms,
klantenpanels, ontwerpsessies,
pilots en (gebruikers)testen?

Op welke wijze is in de
– Wat is de kerntaak van de
organisatie waarbinnen
evaluatie aandacht gegeven
de evaluatie heeft
aan de kerntaak en het
plaatsgevonden, en op
volwassenheidsniveau van de
welke wijze is die opdracht
organisatie?
/ taakstelling beschreven in
relatie tot het te evalueren
programma / project?

– S taat de doelstelling van de
organisatie beschreven?
– Staan strategische doelen
beschreven?
– Is er een verwijzing naar
visiedocumenten, strategiestukken
en/of beleidsstukken?
– Is er beschreven hoe de
organisatie presteert in relatie tot
andere vergelijkbare organisaties?
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– Z ijn er uitspraken gedaan over
volwassenheid van de organisatie?
– Is er een relatie gelegd tussen
één of meer van de bovenstaande
onderwerpen en het project?
– Worden bepaalde
volwassenheidmodellen genoemd,
waaronder CMMi, COBIT en TQM?
Op welke wijze is in de
evaluatie aandacht gegeven
aan de te realiseren bedrijfsof organisatiedoelstelling
in relatie tot de
projectdoelstelling?

– W
 at is de focus van de
evaluatie?

Op welke wijze is in de
evaluatie aandacht gegeven
aan de methode(n) van
controle en beheersing
(governance) en de mate
waarin risico’s worden
beheerst binnen het project
of de organisatie?

– M
 anier van governance.
– Aandachtsgebied van
governance.
– Soort governance.
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– V
 an buiten naar binnen kijken, of
van binnen naar buiten?
– Of alleen interne focus?

– W
 at is de afbakening van de – Aandacht voor organisatie,
evaluatie?
afdeling, programma of
project(onderdeel of -fase)?
– S taat er beschreven of er een
projectcontrole is uitgevoerd? Zo
ja:
–	Hoe wordt de controle
uitgevoerd?
–	Door wie?
–	Onder wiens
verantwoordelijkheid?
–	Vanuit welk formeel kader?
(Bijvoorbeeld: interne
controle project, externe
onafhankelijke controle
binnen de organisatie,
externe partij.)
– Idem, project versus organisatie.
– Is er een financieel verslag van het
project, en is dat meegenomen
in de evaluatie? Zie regels voor
accountancy (Revsine, 2005).
– Is er aandacht voor de
wijze waarop het project
aan formele wetten heeft
moeten voldoen wat betreft:
verantwoording, het vastleggen
van de werkwijze, vastleggen
van voortgangsmetingen,
vastleggen van privacygevoelige
informatie en het voldoen aan
archiveringsregels?
– Is er een beschrijving van de
scheiding van machten en
krachten binnen organisatie en
project? (IIA, 2006)
– Wordt er gesproken over
enterprise, corporate of business
governance (IFAC, 2004, 2009) of
IT-governance? Denk dan aan:
–	Wet- en regelgeving.
–	Planning/beheersing/
portfoliomanagement.
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–	Organisatiestructuur.
–	Frameworks en tools als
COBIT, CMMi etc.
–	Methoden als ABC en EVA.
–	Leiderschapsmodellen.
– Is onderzocht hoe de
verantwoording richting
stakeholders plaatsvindt?
Op welke wijze is in de
evaluatie aandacht gegeven
aan het portfolio van
projecten?

– O
 mvang projectenportfolio, – Is er een plek of database waarin
de wijze van projectsturing
alle huidige en komende projecten
vanuit het portfolio.
met een ICT component zijn
opgenomen?
– Beschikbaarheid van een
bedrijfsarchitectuur om
samenhang en afhankelijkheden
te zien?
– Is de waarde van een ICTsysteem in zijn levenscyclus
berekend? (Analyse, ontwerp,
programmeren, testen,
implementeren/in gebruik nemen
en het gebruik zelf).
– Gebruik van een aantal methoden,
als Acivity Based Costing,
Economic Value Added, de
Balanced Scorecard en Applied
Information Economics?
– Referenties naar framework(s) als
Management of Portfolio’s (MoP)?
– D
 e waarde van een project
binnen het portfolio van
projecten.

Op welke wijze is de
evaluatie afgerond?

– W
 ordt er gekeken naar de waarde
van het project voor individu,
organisatie of maatschappij?
(Lepak, 2007)
– Is gekeken naar financiële
metrieken en methoden als ROI/
ROR/ROP? (Marsh, 2009)

– Z ijn stakeholders betrokken – Is de opdrachtgever meegenomen
bij de afronding?
in het proces?
– Zijn de sleutelfiguren
meegenomen in het proces?
– Z ijn stakeholders betrokken – Is er een reviewboard of
bij de afronding?
kwaliteitsgroep voor de evaluatie?
– Is de rapportage zelf aan een
kwaliteitstoets onderworpen?
– Zijn er reviewers (peers) voor de
evaluator?
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– Z ijn aanvullende acties
uitgevoerd door de
evaluator?

–
–
–
–
–
–

 isseminatie?
D
Meta-evaluatie?
PR en/of bekendmakingen?
Groepsessies?
Presentaties?
Publicaties gegeven op bijzondere
wijze?
– Bestuurlijk natraject?

– Oplevering geformaliseerd? – E valuatie van de evaluatie?
– Formele decharge?
Wat zijn kenmerken van het
evaluatierapport?

– F ysieke kenmerken
rapportage.

–
–
–
–
–
–

– Opbouw van de rapportage. –
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 mvang rapport.
O
Uitstraling.
Medium.
Soort papier.
Soort drukwerk.
Vorm (landscape, bijzondere
uitgave).
 antal hoofdstukken.
A
Ondersteunende kaders.
Inleiding.
Samenvatting.
Index / Zoekwoorden.
Bronnen.
Namen van de betrokkenen.
Namen van de respondenten.
Clausules.
Verantwoording.

– Inhoudelijke elementen van – Wijze van verslaglegging.
de rapportage.
– S oort aanbevelingen en
conclusies.
– Follow-up.
– Consequenties voor organisatie.
– Programma of project.
Op welk moment is
geëvalueerd?

– B
 etreft het afgeronde
trajecten, of betreft het
evaluaties van lopende
trajecten?

– G
 ehele project of een deel ervan?
– Tijdens projectuitvoering:
–	Met als scope het project
zelf?
–	Met als scope het effect op
de organisatie?
–	Met als scope het effect op
de buitenwereld?
– Na projectuitvoering:
–	Met als scope het project
zelf?
–	Met als scope het effect op
de organisatie?
–	Met als scope het effect op
buitenwereld?

Wat zijn kenmerken van het
evaluatieproces en welke
aanpak is gevolgd voor het
uitvoeren van de evaluatie?

– T ijdsduur, fases, mate van
onafhankelijkheid van het
onderzoek.

– Is de timing / keuze voor timing
beschreven? Startpunt van
de evaluatie kan in iteraties
plaatsvinden.
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– Is het evaluatieproces dat
gevolgd is beschreven?

– W
 at is er geschreven over de
fases?
1.	Planning,
2.	Vooronderzoeken waarin een
eerste inhoudelijke oriëntatie
plaatsvindt op het object van
onderzoek.
3.	Veldwerk (interviews en
documentanalyse).
4.	Rapportage.
5.	Evaluatie.
6.	Follow-up.
(Driessen et al., 1993)

– Is er een Plan van Aanpak
voor de evaluatie zelf
gemaakt?

– Is de tijdslijn beschreven?
– Is een planning / PvA gemaakt,
eventueel met mijlpalen?
– Capaciteitsforecast en terugblik;
hoeveel tijd en inspanning heeft
deze evaluatie gekost?

– Impact tijdens de evaluatie? – Impact op projectleden en/of
(De evaluatie is zelf een
project.
interventie.)
– Impact op andere betrokkenen
en/of organisatie.
– Experimentor bias.
– Observer bias.
– Response bias.
Is er aandacht voor de
evaluator

– R
 eflecteert de evaluator /
auditor over zijn rol?

– Is er een paragraaf over de rol en
positie van de auditor?
– Wordt er gerefereerd aan
beroepsstandaarden, en zo ja
welke?
– Staan er teksten, verklaringen
of clausules in het rapport over
vertrouwelijkheid, onderhoud,
aansprakelijkheid van de
onderzoeker? (IFAC, 2008)
– Is er aandacht voor bijvoorbeeld
het effect van faseverschil? Als de
rapportage wordt gepubliceerd,
is de organisatie al weer een
aantal weken tot maanden verder.
(Voorbeeld: soms duurt het enkele
maanden voor een rapport –
door een systeem van hoor en
wederhoor - wordt gepubliceerd.)
– Is er aandacht voor het effect van
de aanwezigheid van een auditor?
Meekijken kan een effect hebben
op een geëvalueerd traject.
Voorbeelden zijn:
–	Impact op projectleden en/of
project.
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–	Impact op andere
betrokkenen en/of
organisaties.
–	Experimentor bias.
–	Observer bias.
–	Response bias.
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Bijlage 6: Betrouwbaarheid en inzet van een
intercodeur
‘The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your
complex overwhelming tasks into small, manageable tasks, and then starting on the first one.’

Mark Twain, (Allen, 2015)

Bij de oorspronkelijke analyse van de evaluatierapporten heeft de onderzoeker per bevinding een
aparte regel opgenomen in het analysesjabloon. Per bevinding is ook het paginanummer opgenomen, en vaak een relevante quote uit de tekst van het analyserapport. Daarmee is de analyse per
rapport controleerbaar en herleidbaar. De tweede codeur heeft als instructie meegekregen om de
bevindingen ook op dezelfde manier te registreren, dus met vermelding van paginanummer en de
relevante quote uit de tekst.
Vervolgens is de vastlegging van de onderzoeker vergeleken met die van de tweede codeur. Per
aspect zijn de antwoorden doorgenomen. Per bevinding is de overeenkomst tussen de twee
analyses gescoord op een vierpuntschaal, teruggerekend naar 100 punten, equivalent met 100%:
– Bij een identieke bevinding: 100 punten.
– Bij een bijna identieke bevinding: 75 punten.
– Bij een gedeeltelijke identieke bevinding: 50 punten.
– Bij een bevinding die in de richting komt: 25 punten.
– Bij geen overeenkomst: 0 punten. Dit kan voorkomen als:
–	de tweede codeur een bevinding zelf niet heeft opgenomen die door de onderzoeker wel
was gevonden, en:
–	als de tweede codeur een bevinding doet die de onderzoeker zelf niet heeft opgenomen.
Vanuit de scores per bevinding zijn vervolgens de gemiddelden berekend voor ieder van de 21
aspecten. In tabel B7 zijn de scores van de 21 aandachtspunten uit het analysesjabloon weergegeven.
Tabel B.7: Scores van de intercodeur ten behoeve van de betrouwbaarheidstoets
Aandachtspunt

Project x

Project y

Totaal
(PAₒ×100)

0

100

50

Op welke wijze is aandacht gegeven aan het
besluitvormingsproces om tot de evaluatie te komen?

100

100

100

Wie is de opdrachtgever van de evaluatie, en wat is zijn
mandaat binnen de organisatie?

100

100

100

Op welke wijze is aandacht gegeven vanuit welke politiek
vraagstelling de evaluatie wordt uitgevoerd?
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Welke partij voert de evaluatie uit?

100

100

100

Wat is de vraagstelling en wat is de probleemstelling die als
opdracht voor het betreffende evaluatieonderzoek is gebruikt?

100

100

100

Wat is de afbakening van de evaluatie?

33

67

50

Welk instrument is gebruikt (en in welke mate is het
instrument toegepast)?

33

75

54

Vanuit welk theoretisch inhoudelijk kader is in deze case
gewerkt?

50

100

75

Vanuit welk evaluatiemodel is in deze case gewerkt?

100

50

75

Welke evaluatietechnieken zijn in deze case gebruikt?

100

0

50

Op welke wijze is de evaluatie uitgevoerd? Welke typen
evaluaties zijn toegepast, en met welke diepgang?

75

58

67

62,5

69

66

Op welke wijze is aandacht gegeven aan de externe context
van het te evalueren programma / project?

70

33

53

Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan de
kerntaak en het volwassenheidsniveau van de organisatie?

50

50

50

Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan de te
realiseren bedrijfs- of organisatiedoelstelling in relatie tot de
projectdoelstelling?

100

100

100

Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan de
methode(n) van controle en beheersing (governance) en de
mate waarin bijvoorbeeld risico’s worden beheerst binnen het
project of organisatie?

50

100

75

Op welke wijze is in de evaluatie aandacht gegeven aan het
portfolio van projecten?

100

100

100

Op welke wijze is aandacht gegeven aan de interne context van
het te evalueren programma / project?

Wat zijn kenmerken van het evaluatierapport?

40

50

45

Op welk moment is geëvalueerd?

100

100

100

Wat zijn kenmerken van het evaluatieproces en welke aanpak
is gevolgd voor het uitvoeren van de evaluatie?

67

100

83

Is er aandacht voor de evaluator? (En geeft de evaluator nog
een persoonlijke noot mee?)

100

100

100

72,90

78,67

75,79

TOTAAL SCORES

In dit geval is PAₒ = 76, met andere woorden, het percentage overeenkomsten tussen de onderzoeker en de tweede codeur bedraagt 76%. Dat is een hoge gemiddelde score, zeker omdat in de
analyse geen ‘ja/nee’-vragen worden gecodeerd, maar gevraagd wordt om verklarende begrippen
en teksten aan te wijzen in de rapporten. Een score tussen de 75 en 80 is indicatief voor een hoge
betrouwbaarheid volgens Neuendorf (2002).
Acht van de 21 vragen heeft een PAₒ van 100, en zes van de 21 vragen heeft een PAₒ van 66 of
hoger. Acht van de 21 vragen heeft een PAₒ van tussen de 45 en 55. Bij deze laatste vragen is
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nader onderzocht waar deze lagere score aan ligt. Uiteraard geeft de PAₒ een indicatie van de
betrouwbaarheid. Bij een steekproef van twee van de 88 rapporten kunnen echter geen algemene conclusies getrokken worden. De betrouwbaarheidsscores geven wel een indicatie van de
betrouwbaarheid en de herhaalbaarheid van de vragen. Die is voldoende en leidt niet tot aanpassingen van het waarnemingskader.
De volgende aspecten vallen op door een relatief lagere score en zijn aanvullend beschouwd:
Het aandachtspunt ‘kenmerk van het evaluatierapport’: PAₒ = 45. De verklaring hiervoor is dat
de tweede codeur meer gegevens heeft vastgelegd dan de onderzoeker. De meest voor de hand
liggende kenmerken (aantal pagina’s, de hoofdstukindeling) zijn wel gelijk tussen beiden.
– Het aandachtspunt ‘politieke vraagstelling’: PAₒ = 50. De verklaring voor deze lage score is dat
er bij één van de twee rapporten een afwijking is van 100%. Daar waar de onderzoeker een
politieke vraagstelling heeft gezien, heeft de tweede codeur die niet vastgesteld. Daardoor is
de PAₒ lager. Bij het tweede rapport hebben zowel de onderzoeker als de tweede codeur dit
aandachtspunt op dezelfde wijze gescoord.
– Het aandachtspunt ‘kerntaak’: PAₒ = 50. In beide rapporten scoort deze vraag lager. Het
gaat in beide analyses van de tweede codeur om één uitgebreid omschreven bevinding.
Voor het analyseren van de kerntaak van de organisatie moet er gelet worden op de wijze
waarop gerefereerd wordt aan de doelstelling van een project, en aan de relatie tussen die
projectdoelstelling en de doelstelling van de organisatie. Dit vergt een interpretatie van de
tekst van de rapportage indien er geen expliciete verwijzing in het evaluatierapport staat naar
deze doelstellingen. In beide evaluatierapporten is geen expliciete verwijzing naar de kerntaak
gemaakt. De onderzoeker en de tweede codeur hebben een andere vorm gekozen om die
bevinding vast te leggen.
– Het aandachtspunt ‘evaluatietechnieken’: PAₒ = 50. De verklaring voor deze lage score is dat
bij één van de twee rapporten een afwijking is van 100%. Daar waar de onderzoeker geen
technieken heeft vastgelegd, heeft de tweede codeur op basis van tekst wel enkele technieken
gezien. Daardoor is de PAₒ lager.
– Het aandachtspunt ‘afbakening’: PAₒ = 50. Het blijkt dat deze vraag lastig te indexeren en te
operationaliseren is. Bij de afbakening van de evaluatie zelf, moet de onderzoeker / codeur
aangeven of in het evaluatierapport door de opdrachtgever of onderzoeker beschreven is wat
het subject van onderzoek is. Gaat het om bijvoorbeeld het acteren van mensen, de kwaliteit van samenwerken, de organisatie en uitvoering van een project of om de kwaliteit van
(onderdelen van) het eindproduct. De manier waarop bevindingen over de ‘afbakening’ van
een evaluatie vastgelegd worden, geeft wat meer ruimte voor eigen interpretatie. Voor beide
rapporten is daardoor een lagere PAₒ gevonden, echter niet zo laag dat de resultaten geheel
uiteenlopen.
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Bijlage 7: Aantekeningen bij de tekstanalyse
‘Reiziger, er is geen pad, je moet het pad al gaande banen’.


Antonio Machado (Machado, 2013)

Voor de tekstanalyse van de interne focus en de externe focus is gebruikgemaakt van een aanvullende tekstanalyse.
Alle woorden uit de teksten zijn geteld, waarna er een schoning heeft plaatsgevonden op lidwoorden, telwoorden, verbindingswoorden en andere woorden die geen betekenis toevoegen aan het
onderwerp ‘evalueren’. In deze tekstanalyse zijn in veel gevallen woorden samengenomen die
dezelfde betekenis hebben, of woorden waarvan zowel de enkelvoudige als meervoudige variant
voorkomt. Om inzicht te geven in deze lijst, zijn in deze bijlage van zowel de projectomgeving
(interne focus) als de relatie tussen project en omgeving (externe focus) de eerste 30 woorden
opgenomen die het hoogste scoren in de aanvullende tekstanalyse, inclusief de wijze waarop de
woorden met een ‘dubbele’ betekenis zijn geduid.
De interne focus van het project:
Tabel B.8: Begrippen voor interne focus project
Word

Length

Count

Weighted Percentage (%)

Similar Words

case

4

186

0,81

case, cases

coverage

8

174

0,76

coverage

reference

9

174

0,76

reference

aandacht

8

142

0,62

aandacht

interne

7

132

0,58

intern, internals, interne

project

7

130

0,57

project, projecten

beoordeling

11

88

0,38

beoordeling

planning

8

61

0,27

plan, plannen, planning

beschreven

10

53

0,23

beschreven

gebruikers

10

52

0,23

gebruik, gebruiker, gebruikers

kosten

6

45

0,20

kosten

gegevens

8

44

0,19

gegeven, gegevens

beheer

6

43

0,19

beheer

ict

3

41

0,18

ict

communicatie

12

39

0,17

communicatie, communicaties

stuurgroep

10

38

0,17

stuurgroep

technische

10

38

0,17

technisch, technische

organisaties

12

36

0,16

organisatie, organisaties
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scholen

7

35

0,15

scholen, school

gemeenten

9

35

0,15

gemeenten

leverancier

11

33

0,14

leverancier, leveranciers

rapportages

11

33

0,14

rapportage, rapportages

eoverheid

9

32

0,14

eoverheid

websites

8

31

0,14

website, websites

medewerkers

11

31

0,14

medewerkers

risico

6

29

0,13

risico

mensen

6

28

0,12

mensen

proces

6

28

0,12

proces

kennis

6

27

0,12

kennis

De externe focus van het project:
Tabel B.9: Begrippen voor externe focus project
Word
cases

Length

Count

Weighted Percentage (%)

Similar Words

5

174

1,36

case, cases

interne

7

103

0,81

intern, internals, interne

beoordeling

11

88

0,69

beoordeling

project

7

84

0,66

project

scholen

7

51

0,40

scholen

gebruikers

10

41

0,32

gebruik, gebruiker, gebruikers

eoverheid

9

36

0,28

eoverheid

externe

7

35

0,27

extern, externe

gegevens

8

29

0,23

gegeven, gegevens

gemeenten

9

28

0,22

gemeenten

ictu

4

27

0,21

ictu

gemeente

8

27

0,21

gemeente, gemeentes

partijen

8

26

0,20

partijen

relatie

7

25

0,20

relatie, relaties

leverancier

11

24

0,19

leverancier, leveranciers

keten

5

21

0,16

keten, ketenpartners, ketens

ict

3

20

0,16

ict

systeem

7

19

0,15

systeem

organisatie

11

19

0,15

organisatie, organisaties

programma

9

18

0,14

programma

communicatie

12

18

0,14

communicatie

stakeholders

12

17

0,13

stakeholder, stakeholders

effect

6

16

0,13

effect
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mensen

6

16

0,13

mensen

overheid

8

15

0,12

overheid, overheden, overheids

ketenpartners

13

15

0,12

ketenpartner, ketenpartners

kennis

6

14

0,11

kennis

docenten

8

14

0,11

docenten

dienstverlening

15

14

0,11

dienstverlening

burgers

7

12

0,09

burger, burgers
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‘Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.’

Albert Einstein (Boyd, 1991)

ABC

Activity-Based Costing

ADF

Audit Dienst Financiën (oude naam)

ADR

Auditdienst Rijk

AEA

American Evaluation Association

AI

Appreciative Inquiry

AICPA

American Institute of Certified Public Accounting

AIE

Applied Information Economics

ARC

(Europese) Accounting Regulatory Commission

Archimate

Architectuurtaal

ARK

Algemene Rekenkamer

ASL

Application Services Library

ASL2

Application Services Library versie 2

BBSC

Business Balanced Scorecard

BCG

Boston Consultancy Group

BiSL

Business Information Services Library

BNQP

Baldridge National Quality Programma (USA)

BPM

Business Process Management

BPR of BPRD

Business Process Re-Design

BSC

Balanced Scorecard

BTRSPI

The Belbin Team Role Self-Perception Inventory

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAPEX

Capital Expenditure / Capital Expences

CCTA

Central Computer and Telecommunications Agency

CEN

Comité Européen de Normalisation, Engels: European Committee for Standardization

CEPIS

Council of European Professional Informatics Societies

CFES

Center for eGovernment Studies

CICA

Canadian Institute of Chartered Accountants

CIO

Chief Information Officer

CIPFA

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (UK)

CKC

Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie

CMM

Capability Maturity Model

CMMi

Capability Maturity Model – integration
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COBIT

Control Objectives for Information and related Technology

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CVA

Competing Values Approach (soms ook: Competing Values Framework, CVF)

CWA

CEN Workshop Agreement

DSDM Atern

Dynamic System Development Method Atern

DYA

Dynamische Architectuur (Sogeti)

EA

Evaluability Assessment

EC

Europese Commissie

e-CF

European Competence Framework

EDP auditor

Electronic Data Processing Auditor / IT Auditor

EFQM

European Foundation for Quality Management

EQA

European Quality Award Model

ESCWA

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

EU

Europese Unie

EVA

Economic Value Added

Evalsed

Evaluating socio-economic development (EU)

GAO

U.S. Government Accountability Office

GBE

Goal-Based Evaluation

GITMM

Government Information Technology Infrastructure Management Methodology

IAASB

The International Auditing and Assurance Standards Board, voorheen: International
Auditing Practices Committee (IAPC)

IACCM

International Association for Contract and Commercial Management

IAF

Integrated Architecture Framework (Cap Gemini)

IASB

International Accounting Standards Board

IBPI

International Best Practice Institute

ICB/NCB

International Competence Baseline / Nederlandse Competence Baseline

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IEC

International Electrotechnical Commission

IFAC

International Federation of Accountants

IFIP

International Federation for Information Processing

IFRS

International Financial Reporting Standards

IIA

Institute of Internal Auditors

INK

Instituut Nederlandse Kwaliteit

INTOSAI

International Organisation of Supreme Audit Institutions

IOCE

The International Organization for Cooperation in Evaluation

IPMA

International Project Management Association

IRCA

International Register of Certificated Auditors

ISACA

Information Systems Audit and Control Association
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ISO

International Organization for Standardization

ISSAI

International Standards of Supreme Audit Institutions

IT

Informatie Technologie

ITAF

Information Technology Assurance Framework

ITC

International Trade Center van de World Trade Organisation

ITCGs

Information Technology Control Guidelines

ITGI

IT-Governance Institute

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

itSMF

IT Service Management Forum

KPI

Kritieke Performance Indicator / Kritieke Prestatie Indicator

M_o_P

Management of Portfolios

M_o_R

Management of Risk

M_o_V

Management of Value

MBQA

Malcolm Baldridge Quality Award

MBTI

Myers-Briggs Type Indicator

MCA

Multi Criteria Analyse

MSP

Managing Successful Programmes (of Projects)

MT

Management Team

NCSC

Nationaal Cyber Security Centrum

Ngi-NGN

Ngi-NGN, Beroepsvereniging voor IT professionals

NIST

National Institute of Standards and Technology

NPM

New Public Management

NPS

New Public Service

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (UN)

OGC

Office of Government Commerce

OPBOK

Outsourcing Professional Body of Knowledge

OPEX

Operating Expences / Operational Expenditure

OPM

Office for Public Management Ltd (UK)

OPM3

Organizational Project Management Maturity Model

PBC

Process Based Costing

PCAOB

Public Company Accounting Oversight Board (USA)

PDCA

Plan-Do-Check-Act

PMBOK Guide Project Management Body of Knowledge
PMC

Projectmatig Creëren

PMI

Project Management Institute

PMS

Performance Measurement System

POSDCORB

Acroniem voor: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting.
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PRINCE2

Projects IN Controlled Environments

PWC

Price, Waterhouse & Coopers

QAM

Quality Award Model

QFD

Quality Function Deployment

QMS

Quality Management System - Kwaliteitsmanagementsysteem

RADAR

Results-Approach-Deployment-Assesment-review

RMO

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

ROI

Return On Investment

ROP

Rate of Profit

ROR

Rate of Return

RUP

Rational Unified Process

SEC

Securities and Exchange Commission (USA)

SEI

Software Engineering Insitute

SOx

Sarbanes Oxley Act uit 2002, formeel de ‘Amerikaanse Public Company Accounting
Reform and Investor Protection Act’

SPICE

Software Process Improvement and Capability dEtermination (ISO/IEC 15504)

SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths

TCO

Total Cost of Ownership

TK

Tweede Kamer

TMap

Test Management Approach

TMM

Test Maturity Model

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TOGAF

The Open Group Architecture Framework

TPS

Total Performance Scorecard

TQM

Total Quality Management

TRVB

Taken, Rollen, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden

UNCTAD

United Nations Commission on Trade and Development

UNEG

United Nations Evaluation Group

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
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‘Out of the strain of the doing, into the peace of the done.’


Julia Louise Woodruff (Allen, 2015)
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