
Na alle inspanningen die je hebt geleverd om een goede actie op poten te zet-
ten, wil je natuurlijk weten of het doel bereikt werd. Hoe effectief was de actie? 
Wie kon je bereiken? En hoe verloopt de implementatie? Met deze waardevolle 
informatie kan je bijsturen. Door te evalueren vergroot je je expertise. Die exper-
tise kan je meenemen naar het opstellen van het actieplan volgend jaar. De 5 
onderstaande dimensies en bijhorende indicatoren bieden een houvast voor de 

evaluatie van de actie.  

Evaluatieformulier 
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wordt de actie gedragen/toegepast door andere 
organisaties? (adoptie)  

• Heb je de nodige partners kunnen bereiken?  

 - Welke taakverdeling was er voor deze actie? 

 - Was ze zinvol of zou je dit in de toekomst anders aanpakken? 

 - Wie nam de trekkersrol op? Waarom was deze daar wel/niet geschikt voor? 

• Zijn er nog partners die je miste? 

 - Hoe zou je hen in de toekomst kunnen betrekken (denk aan motivatieredenen,     
barrières …)? 



hoe liep de uitvoering van de actie? (implementatie) 

heb je bereikt wie je wilde bereiken? (bereik) 

• Denk hierbij aan zaken zoals de manier waarop werd samengewerkt, of er voldoen-
de draagvlak was, de kostprijs, het budget, de aanwezige kennis voor de actie, enz. 

 - Wat waren de succesfactoren van deze actie?  

 - Wat waren de drempels voor het uitvoeren van deze actie?  

 - Waren de deelnemers tevreden over de actie?

• Kwam het aantal deelnemers overeen met wat je verwachtte? 

• Hoeveel deelnemers bereikte je?  

• Welke achtergrond hadden de kinderen en/of  jongeren en/of ouders en/of  
 intermediairs die deelnamen?

 - Welke groepen ontbraken?

• Kreeg je zicht op de redenen waarom sommige doelgroepen niet deelnamen? 

• Hoe is de bekendmaking van de actie gebeurd? 

 - Zou je daarvoor in de toekomst andere communicatiemiddelen inschakelen?
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heb je de doelstellingen bereikt? (effect) 

kan de actie blijven bestaan? (verankering) 

• Welke vooropgestelde doelstellingen van de actie zijn bereikt en welke niet? 

• Heb je hiermee aan de overkoepelende pijler gewerkt waarvoor de actie bedoeld 
was?   

• Heb je met deze actie vooral kortetermijn- of langetermijneffecten verkregen bij 
de deelnemers? Aan welke resultaten zie je dit? 

• Kan de actie blijven bestaan na afloop van het project Warme Steden en   
Gemeenten en eventuele projectsubsidies? 

 - Op welke manier kon je ervoor zorgen dat de actie blijft bestaan? 

 - Als ze niet kan blijven bestaan, is er een vervangend aanbod waarnaar je kan door-
verwijzen?

• Wat zijn drempels om verankering mogelijk te maken? Wat zou hierbij helpen? 
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