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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van het programma Versterken Sociale
Veerkracht.
Aanleiding
Op 18 november 2016 hebben Provinciale Staten het Statenvoorstel Versterken
Sociale Veerkracht 69/16 vastgesteld. Het huidige programma Versterken
Sociale Veerkracht heeft een looptijd tot en met 2019. Met een evaluatie kunnen
tussentijdse leer- en aandachtspunten worden geformuleerd. Hoe ver is het
programma gevorderd richting doelen en resultaten?
GS hebben in het Statenvoorstel toegezegd om via impact monitoring
tussenresultaten te laten zien en in het najaar van 2018 een evaluatie ex art.
217a Provinciewet te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. De
informatie uit de impact monitoring en de evaluatie leveren gezamenlijk
bruikbare informatie op voor de verdere uitvoering van het programma en de
komende bestuursperiode die in 2019 start.
Bevoegdheid
Op grond van de Provinciewet, artikel 217a, hebben Gedeputeerde Staten de
opdracht periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur en Provinciale Staten
daarover verslag uit te brengen.
Kernboodschap
De essentie van deze evaluatie is terugkijken en van die ervaring leren om
daarmee het lopende programma te kunnen bijstellen en vooruit te kunnen kijken
naar de volgende bestuursperiode. Het accent van de evaluatie ligt op de
responsieve aanpak.
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Onderzoeks- en kennisvragen
De essentie van deze evaluatie (ex art. 217a Pw) is tussentijds terugkijken en
van die ervaring leren. Met de uitkomsten kan de uitvoering van het programma
in 2019 verder worden verbeterd en richting worden gegeven aan
beleidskeuzes voor de volgende bestuursperiode.
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Terugkijken
De evaluatie van het programma Versterken Sociale Veerkracht concentreert
zich in eerste instantie op de vraag: Is het beleid, tot nu toe, effectief en efficiënt
uitgevoerd? De evaluatie laat zien wat de interventies in de periode 2016 tot en
met 2018 hebben opgeleverd en of de bijbehorende inzet doelmatig is geweest.
Het zwaartepunt van de evaluatie ligt, mede vanwege het tussentijdse karakter,
op de responsieve, lerende aanpak. Daarvoor worden de volgende vijf
onderzoeksvragen beantwoord:
1. Wat zijn de tussentijdse uitkomsten en resultaten van het programma
Versterken Sociale Veerkracht; in welke mate zijn de doelen behaald?
2. Welke instrumenten hebben daaraan het meeste bijgedragen?
a. Wat is de inzet en bijdrage geweest van
uitvoeringsorganisaties?
b. Hoe is de uitvoering verlopen?
3. Hoe is uitvoering gegeven aan de responsieve aanpak?
4. Welk resultaat heeft de responsieve aanpak opgeleverd, wat is de
bijdrage aan de doelen en aan de maatschappelijke opgaven?
5. Staan de ingezette mensen en middelen in verhouding tot de beoogde
doelstellingen en behaalde resultaten?

Vooruitkijken
In tweede instantie werpt de evaluatie licht op de vraag: Wat leren we van de
ervaringen tot nu toe voor de verdere uitvoering van het programma en de
toekomstige aanpak in de volgende bestuursperiode? Daarvoor worden de
volgende twee onderzoeksvragen beantwoord:
6. Welke lessen zijn geleerd voor de verdere uitvoering van het
programma en het toekomstige provinciale beleid?
7. Is de responsieve aanpak ook toepasbaar op andere beleidsterreinen?
a. Hoe kan de provinciale inzet bevorderen dat er optimaal wordt
aangesloten bij maatschappelijke opgaven?
b. Hoe kan de provincie inspireren en stimuleren om aan te sluiten
bij initiatieven in de samenleving?
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Consequenties
De evaluatie levert een objectief tussentijds beeld op van de voortgang in het
programma Versterken Sociale Veerkracht en biedt tevens inzicht in de
effectiviteit van de responsieve aanpak. Daarmee levert de evaluatie
bouwstenen aan voor de eventuele bijstelling van het lopende programma en
voor de volgende bestuursperiode.

Datum

19 juni 2018
Documentnummer

GS: 4356032
PS: 4377457

Europese en internationale zaken
Communicatie
Vervolg
De evaluatie wordt uitgevoerd van juli tot en met december 2018. Wij
verwachten uw Staten in januari 2019 over de resultaten te kunnen informeren.
Bijlagen
Onderzoeksplan evaluatie Versterken Sociale Veerkracht.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer A. Derks, (073) 681 22 75, aderks@brabant.nl,
manager.
Opdrachtnemer: de heer R. Dumont, (073) 681 26 12, rdumont@brabant.nl,
senior beleidsadviseur.
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