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ALGEMENE INLEIDING 

Wil je weten of je de doelstellingen van jouw preventieproject behaalt of wil je de werking 

van jouw project verbeteren? Vraagt de financierende instantie om de resultaten van jouw 

project aan te tonen?  

Dan is een evaluatie van jouw project noodzakelijk.1 De SOCPREV handleiding en bijhorend 

werkboek gidsen je door de verschillende stappen van dit proces en helpen je om een 

kwaliteitsvolle registratie en evaluatie van jouw project uit te voeren.  

Deze handleiding kwam tot stand binnen een wetenschappelijke studie2 naar de sociale 

preventie van druggerelateerde criminaliteit en overlast. In het kader van deze studie 

ontwikkelden we samen met actoren uit de praktijk deze handleiding waarmee je projecten 

binnen het thema van sociale preventie kan evalueren.   

Het is echter vooral belangrijk te onthouden dat deze handleiding gebaseerd is op algemene 

principes. Er bestaat geen magische formule waarmee je alle preventieprojecten kan 

evalueren. Elke interventie is uniek, met een specifieke werking die inwerkt op concrete en 

lokale situaties. Het komt er dan ook op aan de principes en voorbeelden uit deze 

handleiding te vertalen naar jouw lokale situatie.3  

WELKE PROJECTEN KUNNEN GEËVALUEERD WORDEN VIA DEZE HANDLEIDING? 

Deze handleiding4 ondersteunt de evaluatie van specifieke interventies en begeleidt op die 

manier projectevaluaties.5  In deze handleiding ligt de klemtoon op de evaluatie van 

projecten die gericht zijn op de sociale preventie van druggerelateerde criminaliteit en/of 

overlast.  

Onder druggerelateerde criminaliteit en/of overlast begrijpen we verschillende aspecten, 

namelijk “(1) negatieve gevolgen voor de gebruiker van probleemgebruik, (2) 

verwervingscriminaliteit en verhandelen van kleine hoeveelheden drugs om in eigen gebruik 

te kunnen voorzien, (3) negatieve gevolgen voor de burger en de samenleving van 

probleemgebruik zoals auditieve en visuele overlast, en (4) druggerelateerde systemische 

criminaliteit (het in stand houden van drugmarkten) met het oog op winstbejag in (vooral) 

grens- en transitgemeenten.”6  

Dergelijk project of interventie is een doelbewuste actie die gericht is op het verlagen van 

de risico’s op druggerelateerde criminaliteit en/of overlast en de eventuele schadelijke 

gevolgen ervan.7 Een project heeft hier dus een duidelijk en preventief doel voor ogen. Dit 

kan gaan van een tijdelijk project tot een meer ingebedde werking. Sociale preventie 

voorkomt dat problematisch gedrag zich ontwikkelt en/of verder escaleert door in te zetten 
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op de onderliggende sociale oorzaken van dit gedrag.8 Die situeren zich in kwetsbaarheden 

binnen verschillende levensdomeinen zoals (mentaal) welzijn, tewerkstelling, opleiding, 

maar ook op normen en waarden, cognitieve vermogens, sociale interacties, … 9 

In tegenstelling tot situationele preventie, met haar focus op onmiddellijke 

omgevingsfactoren en triggers, zet sociale preventie in op de ‘oorzaken van de oorzaken’. 

Daardoor is het vaak moeilijk om de effecten van sociale preventie te evalueren en al zeker 

op korte termijn. De gevolgen worden dikwijls pas merkbaar na enkele maanden of zelfs 

jaren.10 Deze effecten gaan vaak ook verder dan initieel verwacht. De onderliggende sociale 

factoren sturen namelijk ook andere vormen van gedrag. Zo kan je naast een daling van 

druggerelateerde criminaliteit, ook positieve effecten vinden op tewerkstelling, 

opleidingsniveau, mentaal welzijn, ...11 Die bredere effecten zorgen er ook voor dat 

sommige projecten expliciet niet focussen op druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. 

Zij doen dat om eventuele stigmatisering te voorkomen, maar daarnaast ligt het hoofddoel 

van deze projecten net op die bredere positieve effecten. Zij hebben met andere woorden 

een indirect effect op druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. Deze handleiding 

ondersteunt beide types projecten. Anders gezegd: jouw project kan zowel direct als 

indirect inwerken op druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. 

Dat alles betekent niet dat je deze handleiding enkel op het thema van druggerelateerde 

criminaliteit en/of overlast kan toepassen. Ook al stelden we onze richtlijnen, adviezen en 

opdrachten in eerste instantie op ter evaluatie van projecten die druggerelateerde 

criminaliteit en/of overlast voorkomen, je kan deze handleiding ook gebruiken als leidraad 

voor de evaluatie van sociale preventie van andere fenomenen zoals intrafamiliaal geweld, 

spijbelgedrag of problematisch druggebruik. 

   

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING BESTEMD? 

Deze handleiding begeleidt praktijkmedewerkers, projectcoördinatoren, 

beleidsmedewerkers of andere personen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering en 

opvolging van projecten, tijdens de evaluatie van hun interventie.  

De vraag voor evaluatie kan afkomstig zijn van de financierende overheid, maar kan ook op 

eigen initiatief gestart worden. Naast het creëren van transparantie en het afleggen van 

verantwoording, stellen evaluaties je namelijk ook in staat om verder te zetten wat goed 

loopt binnen jouw project en om eventueel bij te sturen indien dat nodig blijkt. Op die 

manier bieden evaluaties waardevolle informatie voor een op kennis gebaseerde praktijk.12  

HOE GEBRUIK IK DEZE HANDLEIDING? 
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Een evaluatie bestaat uit meerdere stappen. Deze handleiding begeleidt jou tijdens deze 

verschillende stappen en vertaalt ze in vier modules. Op die manier leer je 

achtereenvolgens:  

1. Module 1: Wat evaluatie inhoudt en hoe je eraan begint; 

2. Module 2: Welke gegevens je moet meten om jouw project te evalueren en hoe 

je dat doet; 

3. Module 3: Hoe je deze gegevens samenbrengt in een evaluatie en welke 

uitspraken je zo kan doen; 

4. Module 4: Hoe je de resultaten verder verspreidt en gebruikt. 

Evalueren lijkt op die manier een rechtlijnig proces, maar dat is het zeker en vast niet. Elk 
project plant bij de start idealiter een evaluatie in als integraal onderdeel van de werking 
zodat men dit niet als een extra taak ervaart die men aan het eind uitvoert.13 Evalueren is 
met andere woorden geen toevoeging, maar een integraal deel van de projectwerking. 
Daarnaast is het ook een zich herhalend proces, zeker wanneer het project verder loopt. 
Projecten vinden niet plaats in een vacuüm en de context waarin deze projecten zich 
begeven verandert continu.14 Het valt dan ook aan te raden om te blijven evalueren en bij te 
sturen waar nodig. Een evaluatie is deel van het bouwen aan verandering en verandering 
kost tijd.15 Dankzij het evalueren kunnen we die verandering in de juiste richting sturen. 

Je krijgt na elke module een opdracht. Zo zet je de nieuwe kennis om in de praktijk en ga je 

aan de slag met de handleiding. Je vindt deze opdrachten in het werkboek. Samen zorgen 

deze oefeningen voor een kwaliteitsvolle evaluatie van jouw project. 
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