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1. INTRODUCTIE 

Deze gids helpt u om de weg te vinden in de IMPACT Europe Toolkit.  

IMPACT Europe is een evaluatie-Toolkit die professionals werkzaam op het gebied van het voorkomen 

en tegengaan van extremisme (in het vervolg Counter Violent Evaluation (CVE) genoemd) ondersteunt 

bij de evaluatie van hun interventies. Het doel van de IMPACT Europe Toolkit is om professionals te 

helpen in het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties van CVE-interventies. Op dit moment zijn 

robuuste en rigoureuze evaluaties nog niet de norm in het CVE-veld, terwijl deze evaluaties juist 

zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van interventies. Daarnaast helpt deze Toolkit 

professionals bij het ontwikkelen van programma’s die makkelijker te evalueren zijn en waarbij het 

waarschijnlijker is dat gewenste resultaten worden behaald. 

De Toolkit bestaat uit drie onderdelen:  

1. Evaluation Guide (Evaluatie Gids): dit onderdeel ondersteunt het ontwerpen en uitvoeren van 

een evaluatie van een CVE-interventie.  

2. Interventions Database (Interventie Database): dit onderdeel geeft voorbeelden van 

bestaande interventies in het CVE-veld.  

3. Lessons Learned (Geleerde Lessen): dit onderdeel geeft voorbeelden van CVE-interventies die 

geëvalueerd zijn en de lessen die uit deze evaluaties getrokken kunnen worden.  

Deze korte handleiding focust op de Evaluation guide, aangezien het ondersteunen van professionals 

in het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties van CVE interventies het hoofddoel is van de IMPACT 

Europe Toolkit.   

De Toolkit is enkel beschikbaar in het Engels. Deze korte handleiding is verkrijgbaar in het Deens, Duits, 

Engels, Frans en Nederlands.  
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2. EVALUATION GUIDE  

2.1 START  

Op de startpagina vindt u informatie over de verschillende onderdelen van de Evaluation Guide.  

In de donker blauwe balk kunt u de verschillende onderdelen van de Evaluation Guide zien en daarop 

kunt u klikken. U kunt er ook voor kiezen om de vragen onder GET STARTED te beantwoorden en zo 

naar een deel van de Evaluation Guide te gaan dat relevant is voor uw situatie. Hieronder zullen beide 

manieren om gebruik te maken van de Evaluation Guide worden besproken. 

  

Welcome to the Evaluation Guide 

De Evaluation Guide ondersteunt u in het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties van CVE interventies. 

Het ondersteunt u bij de keuzes die u moet maken in het evalueren van een interventie en helpt u een 

evaluatieplan te ontwikkelen. De uiteindelijke evaluatie zult u echter zelf moeten ontwerpen. 

De Evaluation Guide bestaat uit twee onderdelen, die aan elkaar gerelateerd zijn:  

1) De Evaluation Guide geeft interactief advies, tips en suggesties over:  

a. hoe u een evaluatie van een CVE-interventie kunt plannen: Het Design (Ontwerp) 

gedeelte.  

b. hoe u een evaluatie van een CVE-interventie kunt uitvoeren: Het Conduct  (Uitvoering) 

gedeelte.   

2) De Evaluation Guide geeft ook een overzicht van evaluatiemethodes en -ontwerpen: Het 

Methods (Methoden) gedeelte.  

U kunt klikken op Design, Conduct of Methods om naar de betreffende gedeelten binnen de Evaluation 

Guide te gaan. U kunt er ook voor kiezen om de vragen in te vullen onder GET STARTED, dit leidt u naar 

de specifieke delen van de Evaluation Guide die relevant zijn voor uw eigen situatie. Hieronder worden 

de vragen in meer detail behandeld.  
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Get Started 

De Evaluation Guide kan u zowel vóór, tijdens als ná het uitvoeren van een evaluatie ondersteunen.  

Selecteert de optie in de online Toolkit die voor u relevant is:  

 Ik plan een evaluatie 

 Ik voer op dit moment een evaluatie uit  

 Ik heb een evaluatie uitgevoerd 

 

Na het selecteren van de optie die voor uw situatie relevant is volgt een volgende vraag. Kies de optie 

die voor uw situatie van toepassing is.  

Optie 1: Ik plan een evaluatie  

Als u kiest voor optie 1 (I am planning an evaluation) verschijnt de volgende vraag in de Toolkit: Has 

the intervention been implemented (Is de interventie al geïmplementeerd)? Met deze vraag wordt 

bedoeld of de CVE interventie al wordt uitgevoerd. Kies JA als dit het geval is. Kies NEE als de CVE 

interventie nog in de ontwikkelfase is.  
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Afhankelijk van uw antwoord wordt u naar onderdelen in de Evaluation Guide geleid die relevant zijn 

voor uw specifieke situatie.  

 

Optie 2: Ik voer op dit moment een evaluatie uit 

De Toolkit zal u de volgende vraag laten zien: Has data collection been completed (Zijn alle data al 

verzameld)? Met deze vraag wordt bedoeld of u de data collectie voor het evalueren van de interventie 

al heeft afgerond. Kies JA als de datacollectie al is afgrond. Kies NEE als u nog niet bent begonnen met 

de datacollectief of deze nog niet heeft afgerond.   

Afhankelijk van uw antwoord wordt u naar onderdelen in de Evaluation Guide geleid die relevant zijn 

voor uw specifieke situatie.  
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Optie 3: Ik heb een evaluatie uitgevoerd 

De Toolkit zal u de volgende vraag laten zien: What would you like to do with your findings (Wat wilt u 

met uw bevindingen doen)?  

Kiest u alstublieft uit één van de volgende antwoorden:  

 Use evaluation findings to develop own work (Ik wil de bevindingen uit mijn evaluatie 

gebruiken om zelf te leren en mijn eigen werk verder te ontwikkelen).  

 Contribute to wider understanding of CVE interventions and evaluations (Ik wil met mijn 

bevindingen bijdragen aan bestaande kennis over en begrip van CVE interventies en 

evaluaties).  

Afhankelijk van uw antwoord wordt u naar onderdelen in de Evaluation Guide geleid die relevant zijn 

voor uw specifieke situatie.  

 

In de volgende paragrafen zullen de verschillende onderdelen van de Evaluation Guide verder 

toegelicht worden:  

 Design (Ontwerp) (2.2) 

 Conduct (Uitvoering) (2.3) 

 Methods (Methodes) (2.4) 

 

 

 

 

 

 



  
 

8 
 

QUICK GUIDE             FP7 GA no 312235 

2.2 DESIGN (Ontwerp) 

Klik op DESIGN rechts in de donkerblauwe balk van de Evaluation Guide. U ziet vervolgens het volgende 

scherm: 

 

Op deze pagina vindt een overzicht van de verschillende startpunten van het onderdeel Design van de 

Evaluation Guide. Het Designgedeelte is bedoeld als startpunt voor het ontwerpen van een evaluatie 

of als een hulpmiddel bij het besluiten over externe evaluatie en het communiceren met externe 

evaluatoren. Door u ingevoerde informatie wordt gebruikt om tips en suggesties te genereren die 

relevant zijn voor uw situatie. Al deze factoren kunnen belangrijk zijn bij het ontwerp van uw CVE 

evaluatie, daarom is het goed ze allemaal in overweging te nemen. Als u weet wat voor type evaluatie-

ontwerp en -methode u wilt gebruiken, dan kunt u starten met de evaluatie. 

De verschillende startpunten en overwegingen bij het kiezen van een evaluatie-ontwerp en -methode 

zijn:  

1. The CVE intervention (de CVE-interventie): In deze sectie worden de eigenschappen van 

uw interventie en de consequenties hiervan voor het ontwerp en de uitvoering van een 

evaluatie beschouwd.  

2. CVE evaluation purpose (het doel van de evaluatie van de CVE interventie):  In deze sectie 

worden het doel van de evaluatie en de consequenties hiervan voor het ontwerp en de 

uitvoering van een evaluatie beschouwd.  

3. CVE evaluation questions (evaluatie vragen voor CVE interventies):  Deze sectie geeft u 

ondersteuning in het formuleren van evaluatievragen in relatie tot de belangrijkste 

evaluatie criteria.   

4. Evidence needed (benodigd bewijsmateriaal): In deze sectie wordt stilgestaan bij het 

bewijs dat nodig is om te kunnen verifiëren of een CVE interventie een positieve 

verandering bewerkstelligt.  

5. Data collection (data verzameling): In deze sectie worden de verschillende vormen van 

data en de wijze waarop deze verzameld kunnen worden behandeld.   
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Kies nu het startpunt dat u verder wilt bekijken door er op te klikken. Als u alle onderdelen wilt 

bekijken, start dan bij Intervention, gevolgd door evaluation purpose, evaluations questions, 

evidence needed en data collection. Hieronder wordt per startpunt een nadere toelichting gegeven.    

2.2.1 The intervention (De interventie) 

Klik op THE INTERVENTION (de Interventie). Het volgende scherm verschijnt:  

 

In deze sectie worden de verschillende eigenschappen van uw interventie nader bekeken. De 

eigenschappen van een interventie hebben immers gevolgen voor het ontwerp van een evaluatie van 

de interventie.  Deze sectie beschrijft kenmerken van CVE-interventies en legt uit hoe deze van invloed 

kunnen zijn op de evaluatie. U kunt de verschillende kenmerken bekijken; de eigenschappen van uw 

interventie invoeren en tips, suggesties en implicaties voor een evaluatie passend bij uw soort 

interventie bekijken 

In deze sectie van de Toolkit komen de volgende onderwerpen aan bod:  

 Goal (doel): CVE-interventies kunnen verschillende doelen hebben. Selecteer hier wat het 

beste het doel van de CVE interventie die u wilt evalueren beschrijft.  
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 Beneficiaries (begunstigden): CVE-interventies kunnen verschillende begunstigden 

hebben, zowel een individu als een groep. Selecteer hier wat het beste de groep of focus 

van de CVE interventie die u wilt evalueren beschrijft.   

 Mechanism (mechanisme): CVE-interventies kunnen op verschillende wijze de gewenste 

verandering bewerkstelligen. Selecteer over welk mechanisme, ook wel logic genoemd, u 

meer wilt weten.   

 Activities (activiteiten): CVE-interventies kunnen bestaan uit veel verschillende 

activiteiten. Selecteer wat het beste het type activiteit in de CVE interventie die u wilt 

evalueren beschrijft.  

 Coverage (bereik): CVE-interventies kunnen op verschillende niveaus geïmplementeerd 

worden. Selecteer wat het beste het geografische bereik van de CVE-interventie die u wilt 

evalueren beschrijft.  

 Timing (tijdstip van evaluatie): Een evaluatie kan tijdens verschillende stadia van een 

interventie gedaan worden. Selecteer wat het beste het stadium van de CVE-interventie 

die u wilt evalueren beschrijft.   

 Costs (kosten): Deze sectie geeft meer informatie over de kosten van CVE-interventies en 

de consequenties hiervan voor evaluatie.  
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2.2.2 Evaluation purpose (Evaluatie doel) 

Klik op EVALUATION PURPOSE.  Het volgende scherm verschijnt:  

 

In dit gedeelte van de Toolkit staat het doel van uw evaluatie centraal. Wat is de belangrijkste vraag 

die u wilt stellen? Met andere woorden, wat is de belangrijkste reden voor u om de interventie te 

evalueren? Selecteer in de Toolkit wat het beste het doel van de evaluatie beschrijft (zie ook 

onderstaande uitleg over de verschillende doelen). De Toolkit zal u tips, suggesties en consequenties 

van deze keuzes voor de evaluatie geven. 

 Ik wil weten wat de effecten van de CVE interventie zijn en wat de CVE interventie 

bijgedragen heeft aan veranderingen. U bent op zoek naar een IMPACT evaluatie. 
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 Ik wil begrijpen waarom een CVE interventie werkt (of juist niet werkt). U bent op zoek 

naar een MECHANISM evaluatie.  

 Ik wil weten hoe de CVE interventie geïmplementeerd is. U bent op zoek naar een PROCESS 

evaluatie.  

 Ik wil weten of de kosten van CVE interventie tegen de baten opwegen. U bent op zoek 

naar een ECONOMIC evaluatie.  

2.2.3 Evaluation questions (Evaluatie vragen) 

Klikt op EVALUATION QUESTIONS.  Het volgende scherm verschijnt:  

 

Deze sectie helpt bij het formuleren van vragen voor uw evaluatie en hoe deze vragen beantwoord 

kunnen worden. Evaluatievragen worden bepaald door het evaluatie doel maar zijn specifieker. Ze zijn 

gegroepeerd rondom belangrijke evaluatiecriteria (dimensies waarop een interventie beoordeeld 

wordt): relevantie, coherentie, effectiviteit, impact, efficiëntie en duurzaamheid. Selecteer in de 

Toolkit het criterium waarover u meer wilt weten. 

 Relevance (Relevantie). Vragen naar relevantie verkennen in hoeverre een interventie 

passend is bij bepaalde interventieprioriteiten en -behoeftes (bijvoorbeeld van de 

begunstigden, stakeholders en organisatie(s) die de interventie betalen). 

 Coherence (Coherentie). Vragen over de coherentie van CVE interventies kennen twee 

dimensies: interne coherentievragen zijn gericht op de relaties en interacties tussen 

verschillende elementen binnen één interventie. Vragen over externe coherentie bekijken 

hoe de interventie past bij of binnen andere initiatieven, strategieën en beleid.  
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 Effectiveness (Effectiviteit). Vragen over effectiviteit zetten de relatie tussen het doel van 

de interventie en de effecten van deze interventie centraal (bijvoorbeeld uiteindelijke 

resultaten van outputs, via outcomes naar impact). Vragen over effectiviteit lijken op 

vragen over de impact maar richten zich op de vraag in hoeverre de interventie de beoogde 

doelen bereikt. Vragen over effectiviteit kijken ook naar eventuele causale relaties- “was 

het effect een gevolg van de CVE interventie?”.  

 Impact (Impact). Vragen over de impact onderzoeken de relatie tussen de geformuleerde 

doelen van een interventie en de effecten op medium en lange termijn van deze 

interventie. Deze vragen lijken op de vragen over effectiviteit maar de focus is veel meer 

gericht op de langere termijn en zowel op de bedoelde als de onbedoelde effecten.  

 Efficiency (Efficiëntie). Vragen over de efficiëntie betreffen de relatie tussen de inzet van 

middelen en de met de interventie behaalde resultaten (van outputs, via outcomes naar 

impact).  

 Sustainability (Duurzaamheid). Vragen naar de duurzaamheid van een interventie beogen 

vast te stellen of de veranderingen veroorzaakt door de interventie blijvend zijn of dat deze 

veranderingen zullen stoppen of teniet worden gedaan op het moment dat de interventie 

gestopt is (bijvoorbeeld omdat er geen geld meer is om de interventie voort te zetten).  

2.2.4 Evidence needed (Benodigd bewijsmateriaal) 

Klik op EVIDENCE NEEDED. Het volgende scherm verschijnt:  
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In deze sectie vindt u welk bewijs nodig is om uw evaluatievraag te kunnen beantwoorden met een 

bepaalde mate van betrouwbaarheid. Selecteer in de Toolkit het door u gewenste niveau van bewijs 

voor de evaluatie. De Toolkit zal u tips, suggesties en de consequenties van uw keuze geven.  

2.2.5 Data collection  (Dataverzameling) 

Klik op DATA COLLECTION. Het volgende scherm verschijnt:  

 

In deze sectie worden de verschillende type data en dataverzamelingsmethoden besproken. Ook 

wordt er aandacht besteed aan de overwegingen waar rekening mee moet worden gehouden vooraf 

en tijdens het verzamelen van data. Deze sectie is onderdeel van “Design” omdat deze overwegingen 

belangrijk zijn in het plannen en ontwerpen van het evaluatieproces. U kunt deze sectie wellicht 

opnieuw bekijken als u daadwerkelijk begint met het verzamelen van data. Bekijk de verschillende 

criteria waar u meer over wilt weten in de Toolkit en bekijk de tips, suggesties en consequenties voor 

de evaluatie.  

2.3 CONDUCT (Uitvoering) 

Klik op CONDUCT in de Evaluation Guide. Het volgende scherm verschijnt:  
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Op deze pagina staan de verschillende startpunten voor het Conduct (uitvoering) gedeelte van de 

Evaluation Guide. De uitvoering van een evaluatie volgt logischerwijs op het ontwerpen van een 

evaluatie. Dit onderdeel biedt een praktische leidraad voor de verschillende stadia van het uitvoeren 

van een evaluatie. Er zijn verschillende overwegingen die in ogenschouw genomen moeten worden bij 

het uitvoeren van een evaluatie van een CVE interventie, waaronder:  

1. Management: evaluaties zijn een type projecten en vereisen daarom ook 

projectmanagement, waaronder het managen van de uitgaven maar ook de planning van de 

data verzameling bijvoorbeeld.  

 

2. Analyse: de analyse van de data kan afhankelijk van het type data, de evaluatievragen en 

andere factoren op verschillende manieren gebeuren.   

 

3. Write up & present (rapporteren en presenteren): als de data verzameld en geanalyseerd zijn 

moet er nagedacht worden over hoe de resultaten gepresenteerd kunnen worden. Ook moet 

er nagedacht worden over wat de mogelijkheden en wensen met betrekking tot bredere 

verspreiding van de resultaten zijn.  

 

4. Follow-up (opvolging): wat zou er moeten gebeuren nadat de evaluatie gereed is? Misschien 

heeft u specifieke aanbevelingen met betrekking tot opvolging of zou u uw bevindingen op 

een andere wijze willen inzetten.    

Kies nu in de online Toolkit het startpunt dat u verder wilt bekijken door hierop te klikken. Als u alle 

onderdelen wilt bekijken, start dan bij Management, gevolgd door Analyse, Write up & Present en 

Follow-up. Hieronder wordt per startpunt een nadere toelichting gegeven.    

2.3.1 Management  

Klik op MANAGEMENT. Het volgende scherm verschijnt:  
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In deze sectie wordt informatie gegeven over best practices in project management. Hier zijn meer 

details te vinden over planning (in tijd en geld) en het efficiënt gebruik van middelen tijdens het 

uitvoeren van een evaluatie. Klik op de verschillende tabjes in de Toolkit voor meer informatie over de 

verschillende thema’s en neem de tips, suggesties en consequenties voor een evaluatie in overweging.  

2.3.2 Analyse  

Klik op ANALYSE. Het volgende scherm verschijnt:  

In deze sectie worden overwegingen bij het analyseren en combineren van de resultaten van 

verschillende methodes gepresenteerd. Er wordt aandacht geschonken aan kwantitatieve, 

kwalitatieve en gemengde datasets. Klik op de verschillende tabjes in de Toolkit voor meer informatie 

over de verschillende thema’s en neem de tips, suggesties en consequenties voor de analyse van data 

in overweging.  

2.3.3 Write up & Present (Rapporteren en presenteren) 

Klik op WRITE UP & PRESENT. Het volgende scherm verschijnt:  
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Deze sectie beschrijft het proces dat volgt na de data analyse, namelijk het rapporteren en presenteren 

van de bevindingen. U kunt hier ook bedenken wat de beste communicatiestrategie is om uw 

bevindingen met een breder publiek te delen, mocht u dit willen. Klik op de verschillende tabjes in de 

Toolkit voor meer informatie over de verschillende thema’s en neem de tips, suggesties en 

consequenties voor het rapporteren en presenteren in overweging.  

2.3.4 Follow-up (Opvolging) 

Klik op FOLLOW-UP. Het volgende scherm verschijnt:  

Deze sectie geeft beschrijft hoe aanbevelingen die uit een evaluatie voortkomen opgevolgd kunnen 

worden hoe de afgeronde evaluatie verder gebruikt kan worden. Dit onderdeel is met name relevant 

voor programma/interventiemanagers die ervoor moeten zorgen dat de aanbevelingen van de 

evaluatie meegenomen worden in interventies. Klik op de verschillende tabjes in de Toolkit om de tips 

en suggesties over de opvolging van evaluaties te lezen.  
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2.4 METHODS (Methodes) 

Klik op METHODS. Het volgende scherm verschijnt:  

 

Deze database geeft een overzicht van dataverzamelingsmethodes en evaluatieontwerpen. Het doel 

van deze database is om ondersteuning te bieden bij het selecteren van een methode of 

evaluatieontwerp dat passend is om uw evaluatievragen te beantwoorden.  

U kunt uw zoekopdracht verfijnen door in de filters aan de linkerkant van het scherm aan te geven 

waar u naar op zoek bent:  

 Type: Kies of u op zoek bent naar informatie over evaluatieontwerp, -methodes of beide.  

 Approach (aanpak): Kies of u op zoek bent naar een methode voor het verzamelen van 

kwantitatieve data, kwalitatieve data of beide.  

 Focus: Wat is de focus van uw evaluatie? Kies of u een proces/mechanisme-evaluatie of een 

impact/economische evaluatie wilt uitvoeren.  

 Data used (gebruikte data): Wat voor data wilt u gebruiken? Kies of u primaire data, 

secundaire data of beide wilt gebruiken.  

 Purpose (doel): Kies of u de methode of het ontwerp wilt gebruiken voor het verzamelen van 

data óf het analyseren van data.    

Als u op een dataverzamelingsmethode of evaluatieontwerp klikt dan krijgt u advies over hoe deze 

methode of het ontwerp in de praktijk kan worden toegepast.  

U kunt er ook voor kiezen om twee methodes of ontwerpen met elkaar te vergelijken. Vink de twee 

methodes of ontwerpen die u wilt vergelijken in de rechter kolom aan en klik op compare.   
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3. LESSONS LEARNED (Geleerde lessen)  

3.1 Lessen uit CVE evaluaties 

Naast de Evaluation Guide geeft de Toolkit ook informatie over welke lessen van verschillende CVE 

interventies en evaluaties geleerd zijn. U kunt deze lessen bekijken door op CROSCUTTING LESSONS te 

klikken. U vindt dan:    

 Lessen over interventies met verschillende doelen en doelstellingen en soms ook onbedoelde 

outcomes.  

 Lessen over het ontwerpen van effectieve CVE-interventies.  

 Lessen over samenwerking tijdens de implementatie van een interventie, en welke methodes 

hiervoor gebruikt worden.  

 Lessen over successen en falen van CVE interventies met betrekking tot het behalen van 

doelen.  

 Lessen over moeilijkheden in het verzamelen van data, het trekken van conclusies en het 

vergelijken van verschillende evaluaties van verschillende CVE interventies.   

3.2 Aanbevelingen 

Het gedeelte WAYS FORWARD vat de aanbevelingen van het IMPACT Europe team over het ontwerpen 

en uitvoeren van evaluaties van CVE-interventies samen.  

3.3 Goede evaluatie 

Wat maakt een evaluatie een goede evaluatie? Als u meer wilt weten over deze vraag bekijk dan de 

pagina GOOD EVALUATION.  


