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Five years of trying to make “what 
works” work …

– what have we learned so far?

Ian Vollbracht

14th International Evaluation Conference, 27th-28th of May 2021 (organised by the Polish Agency for Enterprise 
Development and the Ministry of Development Funds and Regional Policy)
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Structure of my 15 minutes…(1/6)
1. Introducing CC ME @JRC

2. The theoretical and policy backdrop

3. CC ME work

4. Lessons learned (so far!)

5. Hopefully some questions 
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Structure of my 15 minutes…(2/6)
1. Introducing CC ME

2. The theoretical and policy backdrop

3. CC ME work

4. Lessons learned (so far!)

5. Hopefully some questions 
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JRC.I1.CC-ME

in 2019

Launch: 16 May 2016 
(CRIE since 2013)

Mission: “To enhance EU policies 
through data-driven micro-
econometric analysis and to 
provide causal evidence on what 
works”

Works with: EU institutions, 
Member States, Researchers

Services: (i) analysis 
(ii) methodological advice 
(iiii) capacity building
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Structure of my 15 minutes…(3/6)
1. Introducing CC ME

2. The theoretical and policy backdrop

3. CC ME work

4. Lessons learned (so far!)

5. Hopefully some questions 
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Data-Driven Policy 
Impact Evaluation
 “Causality revolution”

 “What works”

• https://www.springer.com/g
p/book/9783319784601
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Better Regulation(1/3)
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Better Regulation(2/3)
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Better Regulation(3/3)
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Counterfactual impatc evaluations
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Structure of my 15 minutes…(4/6)
1. Introducing CC ME

2. The theoretical and policy backdrop

3. CC ME work

4. Lessons learned (so far!)

5. Hopefully some questions 
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• CC-ME Open Days (OP)
• Methodological Support (MS) on Evaluation
• Upstream Meetings (UM) of the Regulatory 
Scrutiny Board (RSB)
• Team Up (TU) on Evaluation
• Administrative Agreements (AA)
• Community of practice and training (CT)
• CC-ME Seminar Series (SEM)
• COMPIE Counterfactual Methods for Policy 
Impact Evaluation conference
• HEW Health Econometrics Workshop    
• …

Activity report 2020

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/event/compie-2021-conference_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/health-econometrics-ws-2020-%E2%80%93-postponement_en
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JobsPlus evaluation
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The evaluation of the Youth
Employment Initiative
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Structure of my 15 minutes…(5a/6)
1. Introducing CC ME

2. The theoretical and policy backdrop

3. CC ME work

4. Lessons learned (so far!)

5. Hopefully some questions 
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Structure of my 15 minutes…(5b/6)
6. Understand the policy context

7. Have a data plan

8. Two different reports may be needed for 
policy/ academic audiences
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Structure of my 15 minutes…(6/6)
1. Introducing CC ME

2. The theoretical and policy backdrop

3. CC ME work

4. Lessons learned (so far!)

5. Hopefully some questions 
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Thank you

© European Union 2021
Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any 
use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought 
directly from the respective right holders.
Slide 3: photo from the press release; Slide 4: photo from the televised speech, Slide 5: photo from the 
online presentation.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/microeconomic-evaluation_en

https://microeconomicevaluation.jrc.ec.europa.eu/ (tools)

Prezentator
Notatki do prezentacji
Update/add/delete parts of the copy right notice where appropriate.More information: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/intellectual-property/Documents/2019_Reuse-guidelines%28CC-BY%29.pdf

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/microeconomic-evaluation_en
https://microeconomicevaluation.jrc.ec.europa.eu/
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