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__________________________________________________________________________________ 
Aan de raad is het evaluatierapport Back to basics aangeboden. Ons college heeft kennis genomen 
van de inhoud van de evaluatie.  Wij bieden  u dit rapport aan ter ondersteuning van uw 
beraadslagingen over het nieuwe beleidsplan dat in december aan u zal worden voorgelegd.  
 
Uitkomsten evaluatie 
Back to basics kent tweeënzestig doelen en daarnaast zijn er later nog elf doelen vanuit het  
aanvullende Beleidsplan Jeugd aan toegevoegd. Hoewel  er slechts vijf SMART geformuleerde doelen 
zijn, zijn alle doelen gericht op maatschappelijke effecten. Veel doelen omvatten daarom een 
beschrijving van de maatregelen of activiteiten. Ten behoeve van de  evaluatie  is dus  onderzocht 
welke maatregelen de afgelopen jaren zijn genomen.  Waar mogelijk is gebruik gemaakt van 
kwantitatief onderzoek. Daarmee geeft het rapport een goed beeld van de maatschappij in Goirle.  
 
Het bevestigt dat Goirlenaren - ook jonge Goirlenaren - veel vrijwilligerswerk doen; dat velen bereid 
zijn om mantelzorg te verlenen en te ontvangen; dat veel jongeren gebruik maken van 
stimuleringsmaatregelen als Sjors Sportief en Sjors Creatief; dat 80% van de jongeren lid is van één of 
meer verenigingen; dat er nog veel eenzaamheid onder ouderen is; enz.  
 
Naast de conclusie dat de meetbaarheid lastig is, eindigt het rapport met nog  twee andere 
conclusies. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat Back to basics heeft geleid tot meer 
samenhang in beleid en uitvoering. En tot slot is ook geconcludeerd dat de kanteling is gestimuleerd 
door Back to basics. Met name de nadruk op preventie en algemene voorzieningen heeft ertoe geleid 
dat het verenigingsleven maar ook individuele vrijwilligers en burgeriniatiefnemers redelijk goed 
gefaciliteerd worden met accommodaties en subsidies. 
 
Aanbevelingen 
Gebruikelijk is om aan een evaluatie ook aanbevelingen te verbinden voor het nieuwe beleid. In dit 
geval is daar vanaf gezien omdat de evaluatie te veel beschrijvend van aard is. In ieder geval zullen 
wij bij het formuleren van het nieuwe beleid heel nadrukkelijk kijken naar de meetbaarheid. 
Tegelijkertijd merken wij op dat de correlatie tussen maatregelen en maatschappelijke effecten soms 
lastig vast te stellen is maar dat wij natuurlijk altijd zoeken naar maatregelen met een zo groot 
mogelijke impact. In dat opzicht zal de monitor Sociaal Domein die in een ver stadium van 
ontwikkeling is, de basis vormen voor alle meetbare doelen. Wij zijn voornemens om op grond van 
het nieuwe Back to basics een jaarlijks uitvoeringsprogramma op te stellen, zodat we snel kunnen 
bijsturen.   


