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VOORWOORD
Dit document ondersteunt en oriënteert een organisatie (niet-gouvernementele organisatie, BTC of 
BIO) in het proces van zelfevaluatie. De zelfevaluatie van de kwaliteit van haar evaluatiesysteem en 
het formuleren van een verbeterplan. De validatie door een assessor kan leiden tot een aanbeveling 
om het certificaat voor Evaluation Capacity Building (ECB) te ontvangen. 

Meer informatie over ECB en het validatieproces is terug te vinden in de volgende documenten, 
beschikbaar op de website van de Dienst Bijzondere Evaluatie:

- De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking / DBE (2017), Stu-
die over de uitwerking van een instrument voor de certificering van evaluatiesystemen van actoren 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

- Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking/ DBE (2017), Initiatief 
voor Evaluation Capacity Building (ECB). Handleiding voor de assessor, FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

Initiatief voor ECB. Handleiding voor zelfevaluatie
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AFKORTINGEN
ANGS  Actor van Niet-Gouvernementele Samenwerking

BIO  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

BTC   Belgisch Technische Coöperatie

DBE  Dienst Bijzondere Evaluatie

ECB   Evaluation Capacity Building

LEADS  Little, some Elements, clear Action, largely Developed, Sustainable

RT  Referentietermen

ToC  Theory of Change
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1.1. CONTEXT EN ROL VAN DEZE 
HANDLEIDING 

De zelfevaluatie door een organisatie van haar 
capaciteit en performantie op het vlak van eva-
luatie is het startpunt van een proces om een 
ECB-certificaat (Evaluation Capacity Building) 
te bekomen1. De zelfevaluatie is een voorwaarde 
om een ECB-certificaat aan te vragen.

Bij de formele vraag om een dergelijk certificaat, 
voegt de organisatie de resultaten toe van de zelfe-
valuatie alsook een verbeterplan. Uiteraard houdt 
dit ook een engagement in om het verbeterplan 
uit te voeren en de resultaten ervan op te volgen. 

De resultaten van de zelfevaluatie vormen het 
basismateriaal waarmee een externe assessor 
aan de slag gaat: hij/zij analyseert het materiaal 
en gebruikt dit om het bezoek aan de organisatie 
voor te bereiden. 

De zelfevaluatie is een instrument om te leren. 
Het moet toelaten aan de organisatie om haar 
eigen capaciteit en praktijk in het domein van 
evaluatie te analyseren en te beoordelen. Dit laat 
vervolgens toe dat de organisatie een meerjarig 
verbeterplan formuleert. 

1.2. VOORZORGSMAATREGELEN 
EN WAARSCHUWINGEN
Deze tool is ontworpen voor de zelfevaluatie 
van de capaciteit en de processen op het vlak 
van evaluatie die werden toegepast door de or-
ganisatie, en meer specifiek de evaluaties van 
de programma's die worden gefinancierd door 
DGD en die door externe evaluatoren worden 
uitgevoerd. Het staat de organisatie uiteraard 
vrij om de tool ook te gebruiken voor de analyse 
van evaluaties van programma’s van andere do-
noren (bijv. Europese Commissie, …).

De zelfevaluatie kijkt naar het monitoringsysteem 
van de organisatie in zoverre dat dit systeem er-
voor zorgt dat evaluatoren kunnen beschikken 
over relevante, betrouwbare en bruikbare gege-
vens. Het monitoringsysteem ondersteunt de eva-
luatiedynamiek: het systeem levert de data voor 
evaluatie en kan ook aanleiding geven tot spe-
cifieke evaluatievragen. De tool kijkt echter niet 
naar de kwaliteit van de rapportage (jaarlijkse en 
financiële rapportage). Het monitoringsysteem 
wordt enkel vanuit evaluatief oogpunt bekeken.

Om zichzelf te evalueren analyseert de organi-
satie de meest recente evaluaties2 van de voor-
bije drie jaren. Het staal bevat minstens twee 
evaluaties.

Indien een organisatie de voorbije drie jaar 
slechts 1 evaluatie uitvoerde, dan beperkt het 
staal zich tot die evaluatie. Indien een organi-
satie de voorbije jaren meer dan 10 evaluaties 
uitvoerde, zal het staal 5 evaluaties bevatten. 
Het is aanbevolen om in het staal zeker alle 
evaluaties van DGD-programma’s op te nemen.

 
1 Het initiatief voor ECB wordt in detail beschreven in: DBE (2017), 
Studie over de uitwerking van een instrument voor de certificering 
van evaluatiesystemen van actoren van de Belgische ontwikkelings-
samenwerking, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

2 Ter verduidelijking wordt hier de definitie van evaluatie herhaald 
zoals ze te vinden is op de website van de DBE: een evaluatie is een 
systematische en zo objectief mogelijke beoordeling van een project, 
een programma of een beleid dat aan de gang is of werd beëindigd, van 
haar concept, toepassing en resultaten, waarbij het de bedoeling is om 
de pertinentie, de realisatie van de doelstellingen, de efficiëntie inzake 
ontwikkeling, de doeltreffendheid, de impact en de duurzaamheid te 
bepalen. Een evaluatie dient geloofwaardige en nuttige informatie te 
verschaffen waarmee de ervaringslessen kunnen worden geïntegreerd 
in de besluitvormingsprocessen, zowel van de begunstigden als van de 
geldschieters. De drie functies van een evaluatie zijn (i) verantwoor-
ding: rekenschap geven over het gebruik van overheidsfondsen, (ii) 
leren: lessen trekken uit wat werkt en wat niet, (iii) ondersteuning 
bij de besluitvorming: objectieve elementen rapporteren om de be-
slissingen te ondersteunen.

1. Inleiding

Initiatief voor ECB. Handleiding voor zelfevaluatie



10

1.3. POSITIE VAN DE 
ZELFEVALUATIE IN HET PROCES 
OM TE KOMEN TOT EEN ECB-
CERTIFICAAT

Opdat een formele vraag om een ECB-certificaat 
ten aanzien van de Dienst Bijzondere Evaluatie 
in aanmerking wordt genomen en het proces 
start, is het essentieel dat de organisatie vol-
gende documenten aanlevert: 

1. Een formele brief, ondertekend door iemand 
met beslissingsbevoegdheid op management-
niveau. Met die brief engageert de organisatie 
zich formeel om haar capaciteit en praktijk voor 
het uitvoeren van kwaliteitsvolle evaluaties te 
versterken en om het verbeterplan uit te voeren 
en op te volgen. 

2. Een overzicht van de evaluaties van de laatste 
drie jaar en argumentatie van de keuze van het 
staal (zie bijlage D). Dit overzicht moet in Word 
format naar de Dienst Bijzondere Evaluatie op-
gestuurd worden.

3. De betreffende evaluatierapporten met bijbe-
horende referentietermen.

4. Een actueel organigram van de organisatie.

5. Het rapport van de zelfevaluatie.

6. Het verbeterplan.

Het is aanbevolen om de vraag enkel in te dienen 
op het moment dat uit de zelfevaluatie blijkt 
dat de organisatie op minimaal vier van de zes 
criteria die een basiscapaciteit inzake evalua-
tie vertegenwoordigen een sterke score haalt, 
dit wil zeggen minimaal een ‘D’ volgens het 
LEADS-systeem, zoals verder beschreven.
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2. Voorstelling van de inhoud 
en organisatie van de tool 
voor zelfevaluatie
De tool bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1: het profiel van de organisatie

Deel 2: de zelf-evaluatie

Deel 3: het verbeterplan

Deel 2 is opgedeeld in hoofdstukken met bij-
behorende criteria voor beoordeling. De rap-
portage gebeurt zowel in een Excel als in een 
Word format.

2.1. DEEL 1: HET PROFIEL VAN 
DE ORGANISATIE
In het eerste deel voert de organisatie volgende 
informatie in:

• De naam van de organisatie (voluit en acro-
niem)

• Het totale budget van de organisatie van het 
actuele jaar (deel van de organisatie dat zich 
bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking)

• Het percentage DGD-budget voor het lopend 
jaar 

• Het totale DGD-budget voor de lopende pro-
grammeerperiode 

• Het bedrag dat werd toegewezen voor ex-
terne DGD-evaluaties voor de actuele pro-
grammeerperiode 

• Het totaal aantal FTE (full time equivalent) 
van de organisatie (zetel en terrein) 

• Het totaal aantal mensen die specifieke taken 
rond evaluatie in hun profielbeschrijving hebben

• Precisering van het bestaan van een specifieke 
functie (voltijds of deeltijds) die gewijd is aan 
evaluatie of M&E: ja/neen

• Precisering van het bestaan van een specifieke 
dienst voor M&E: ja/neen

• Een korte beschrijving van de ambities van de 
organisatie op het vlak van evaluatie

• Overzicht van de evaluaties van het staal: titel, 
budget van de evaluatie, duurtijd van de evalua-
tie, type (tussentijds, finaal, andere), maximaal 5 

De organisatie vermeldt deze informatie in het 
Excel format, luik 1 (zie bijlage C).
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2.2. DEEL 2: ZELFEVALUATIE
Dit deel bestaat uit drie hoofdstukken:

• Hoofdstuk 1: De zelfevaluatie van de kwali-
teit van de evaluatierapporten uit het staal. Dit 
vormt een concrete basis om de evaluatie van het 
proces en de capaciteiten aan te vatten. 

• Hoofdstuk 2: Het proces dat de organisatie 
(voor de betreffende rapporten uit het staal) 
heeft opgezet voor de ontwikkeling, uitvoering 
en het gebruik van de evaluatie. 

• Hoofdstuk 3: De capaciteit van de organisatie 
om de evaluatiefunctie te organiseren.

Het tweede hoofdstuk «proces» valt uiteen in 
drie fasen die het evaluatieproces zijn ritme ge-
ven, met name:

• Fase 1: De ontwikkeling van een evaluatie,

• Fase 2: De uitvoering van een evaluatie,

• Fase 3: Het gebruik van de resultaten van 
een evaluatie.

Het principe is dat iedere evaluatie aansluit bij 
de programmacyclus:

• Ontwikkeling: Al van bij de start van de ont-
wikkeling van een interventie of een programma, 
zorgt de organisatie ervoor dat de doelstellingen 
en het voorwerp van de interventies zodanig 
geformuleerd worden dat zij goed geëvalueerd 
kunnen worden (bijv. op basis van een ToC).

• Opvolging: De organisatie zorgt ervoor dat 
zij de data verzamelt die later gebruikt kunnen 
worden voor de evaluaties.

• Gebruik: Resultaten van de evaluatie worden 
gebruikt om nieuwe interventies of programma’s 
te definiëren.

Dit betekent dat een evaluatie niet bedacht wordt 
op het moment dat er referentietermen worden 
opgesteld maar dat zij (doelstelling, voorwerp, 
nut en gebruik van de evaluatie) geïntegreerd zit 
in de programmacyclus. 

Ieder hoofdstuk bestaat uit criteria (in totaal 
zijn er 13) en subcriteria (in totaal zijn er 42). De 
subcriteria verduidelijken waar het in de criteria 
over gaat en worden op hun beurt toegelicht in 
bijlage A van deze handleiding. 

Hieronder presenteren we het overzicht van 
de criteria. 
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OVERZICHT VAN DE CRITERIA

Hoofdstuk 1: het evaluatierapport

1.1. Validiteit: de validiteit van de informatie in het 
rapport is verzekerd.

1.2. Betrouwbaarheid: de betrouwbaarheid van de 
informatie in het rapport is verzekerd.

1.3. Bruikbare informatie: het evaluatierapport kan 
benut worden door de gebruiker.

Hoofdstuk 2: het evaluatieproces

Ontwikkeling

2.1. Kwaliteit van de referentietermen: de referentie-
termen voldoen aan minimale kwaliteitsstandaarden 
en oriënteren de evaluatie. 

2.2. Toezicht op de kwaliteit van de referentieter-
men: de organisatie staat borg voor een controle van 
de kwaliteit van de referentietermen.

2.3. Participatie in het proces: de organisatie zorgt 
voor deelname van interne en externe partijen aan 
het proces van de evaluatie met het oog op onaf-
hankelijkheid, kwaliteit en gebruik van de evaluatie. 

Uitvoering
2.4. Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering: 
de organisatie staat borg voor een controle van de 
kwaliteit van de uitvoering van een evaluatie. 

Gebruik
2.5. Gebruik van de evaluatieresultaten: de organi-
satie gebruikt de evaluatie om haar eigen praktijk 
en die van andere stakeholders te verbeteren alsook 
de interventies. 

Hoofdstuk 3: de capaciteit om de evaluatiefunctie te organiseren

3.1. Oriëntering: de organisatie expliciteert haar 
keuzes inzake evaluatie en het belang ervan voor de 
organisatie en oriënteert de evaluatiefunctie. 

3.2. Structuur, rollen en taken: de organisatie struc-
tureert de evaluatiefunctie en definieert de rollen en 
taken (de partnerorganisaties inbegrepen) om de kwa-
liteit, coördinatie, onafhankelijkheid en het gebruik 
van evaluaties door de organisatie te garanderen. 

3.3. Normatief kader, procedures en instrumenten: de 
organisatie definieert en operationaliseert een norma-
tief kader, verzekert de uitvoering en kwaliteit daar-
van en ontwikkelt procedures en instrumenten om 
het werk met betrekking tot evaluaties te faciliteren. 

3.4. Leiderschap, beheerswijze en waarden: het lei-
derschap van de organisatie stimuleert de ontwik-
keling van de evaluatiefunctie. 

3.5. Leren en versterken van competenties: de orga-
nisatie ondersteunt leren en versterkt de competen-
ties inzake evaluatie. 
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Er zijn zes subcriteria in hoofdstuk 3 (de ca-
paciteit om de evaluatiefunctie te organiseren) 
die gedefinieerd werden als ‘criteria die een 
basiscapaciteit vertegenwoordigen’ (ze werden 
aangeduid met een kader in het Excel format) 
omdat ze een grote invloed hebben op de on-
afhankelijkheid, de betrouwbaarheid en het 
gebruik van evaluaties. 

Alvorens een organisatie de officiële aanvraag 
kan doen bij de DBE om gecertifieerd te wor-
den, moet de organisatie zich ervan verzekeren 
dat zij voor minstens vier van deze zes criteria 
minimum de score ‘D’ behaalt (die staat voor 
‘largely developed’ volgens het systeem LEADS).

Deze zes subcriteria zijn de volgende:

• Subcriterium 3.1.3.: Meerjarige programme-
ring: deze programmering vertaalt de visie van 
de organisatie en de manier waarop zij de func-
tie van evaluatie articuleert en oriënteert. De 
organisatie definieert een evaluatieprogramma 
en actualiseert dat wanneer nodig en op basis 
van informatie uit het monitoringsysteem. Het 
programma verduidelijkt budgetten en verant-
woordelijkheden alsook de keuzes in evaluatie 
(welke evaluatievragen, doelstellingen, focus 
en voorwerp, …). 

• Subcriterium 3.2.1.: Afstemming tussen eva-
luaties en besluitvorming: de organisatie zorgt 
ervoor dat het evaluatieprogramma afgestemd 
is op de besluitvormingscycli in de organisatie 
en de strategische en programmacycli. Op die 
manier zorgt ze ervoor dat resultaten van eva-
luaties effectief worden gebruikt bij het nemen 
van beslissingen.

• Subcriterium 3.2.2.: De organisatie definieert 
de rollen en taken van alle interne en externe 
stakeholders (de partnerorganisaties inbegre-
pen). De organisatie verzekert dat de taken wor-
den uitgevoerd en garandeert op die manier de 
kwaliteit, een goede coördinatie en onafhanke-
lijkheid in het beheer van de evaluaties.

• Subcriterium 3.3.1.: De organisatie stelt de 
instrumenten, procedures en richtlijnen ter be-
schikking van alle betrokken stakeholders en 
waakt over de uitvoering en doeltreffendheid 
ervan. Het gaat om instrumenten, procedures 
en richtlijnen voor de voorbereiding, uitvoe-

ring en het effectief gebruik van evaluaties. 
Op die manier draagt de organisatie bij tot 
de kwaliteit van het proces van evaluatie en 
de kwaliteit van evaluatierapporten.

• Subcriterium 3.3.2.: De organisatie beschikt 
over een systeem voor monitoring en evaluatie 
dat het mogelijk maakt om over relevante, be-
trouwbare en bruikbare gegevens te beschik-
ken voor de geplande evaluaties. De organi-
satie draagt op die manier bij tot de kwaliteit 
van het proces van evaluatie en de kwaliteit 
van evaluatierapporten.

• Subcriterium 3.4.3.: Personen die leidinggeven 
en/of betrokken zijn bij besluitvorming stimule-
ren de praktijk van evaluatie en het gebruik van 
de resultaten van evaluaties.

Er is een duidelijke link met de criteria van de 
screening voor de accreditatie van de ANGS 
door DGD: een aantal specifieke criteria lijkt 
sterk op criteria vanuit de screening (de lijst 
van criteria in bijlage A verduidelijkt dit). Bij de 
zelfevaluatie kunnen organisaties verwijzen naar 
de resultaten die ze in de screening haalden. Het 
blijft echter belangrijk dat zij hun beoordeling 
goed argumenteren en verwijzen naar documen-
ten die geactualiseerd zijn. 

2.3. DEEL 3: VERBETERPLAN
Na de zelfevaluatie, gebruikt de organisatie de 
resultaten daarvan om te komen tot een meer-
jarig verbeterplan om haar capaciteit inzake 
evaluatiepraktijken te verbeteren. Zonder dit 
verbeterplan is een formele aanvraag voor een 
ECB-certificaat niet ontvankelijk. 

De organisatie bepaalt zelf hoe ze haar verbe-
terplan voorstelt. Het plan moet echter wel be-
antwoorden aan bepaalde vragen/criteria (zie 
hieronder). Het is aanbevolen om het verbeter-
plan te beperken tot een document tussen de vijf 
en tien pagina’s. 
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Vragen Toelichting

1/ Globale analyse

Wat is na de zelfevaluatie de beoordeling van de 
organisatie van haar capaciteit om de evaluatie-
functie te ontwikkelen en te beheren, het evalua-
tieproces te beheren en toe te zien op de kwaliteit 
van evaluatierapporten? 

De organisatie kijkt terug naar de resultaten van de 
zelfevaluatie en komt tot een globale analyse3 die 
antwoord geeft op volgende vragen: 

• Wat zijn de voornaamste sterke punten en waarop 
zijn ze gebaseerd? Wat moeten we consolideren?

• Wat zijn de belangrijkste gebreken en waarop zijn ze 
gebaseerd? Zijn er daardoor risico’s (bijv. ten aanzien 
van de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, evalu-
eerbaarheid, gebruik, …) die we moeten aanpakken?

• Wat is onze capaciteit op dit moment om onszelf te 
verbeteren (wil, beschikbare tijd, in te zetten human 
ressources, context van de interventies…)?

• Wat zijn de gebreken of sterktes die te maken 
hebben met externe factoren (uitvoerende partner 
bijvoorbeeld)?

• Wat is het meest dringend en wat kunnen we vrij 
snel doen, welke processen vragen meer tijd?

2/ Prioriteiten van verbetering

Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie en 
de analyse daarvan identificeert de organisatie de 
verbeteringen die haar prioritair lijken. 

De organisatie lijst de vastgestelde prioriteiten op, 
onderbouwt haar keuze en formuleert duidelijk welke 
resultaten ze wil bereiken. De organisatie verwijst 
duidelijk naar de criteria/sub-criteria die ze zou wil-
len beïnvloeden. Met haar keuzes toont de organi-
satie dat ze werkt aan een strategisch verbeterplan. 

3/ Uitvoering van de acties en kalender

Voor iedere prioriteit bepaalt de organisatie de ge-
paste acties. De organisatie verduidelijkt welk con-
creet resultaat ze verwacht van deze acties en hoe ze 
tot dat resultaat gaat komen (mobilisatie van HR, 
andere middelen, de coördinatie en aansturing en de 
rol-en taakverdeling).

De organisatie houdt bij voorkeur rekening met twee 
deadlines:

• Deadlines op korte termijn: wat kan de organisatie 
uitvoeren op korte termijn (bijv. 1 jaar) en waar zijn 
niet veel bijkomende middelen voor nodig?

• Deadlines op middellange en lange termijn: de 
organisatie verduidelijkt voor welke acties zij langere 
tijd nodig zal hebben.

3 Bij wijze van voorbeeld : de organisatie kan, indien gewenst, beroep doen op een instrument voor analyse, bijv. SWOT-analyse (analyse van 
Strengths, Weaknesses Opportunities en Threads) of een ander instrument.
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4/ Noden op vlak van (externe) 
ondersteuning en technische expertise

De organisatie is zich bewust van haar sterke pun-
ten, maar ook van haar beperkingen en identificeert 
in haar verbeterplan de nood aan versterking, aan 
steun/advies, aan technische expertise voor de me-
dewerkers, … voor de uitvoering van de acties.

De organisatie legt uit hoe ze de externe hulpmid-
delen wenst te mobiliseren (via de federaties, tussen 
collega’s (peers), externe consultants, thematische 
leernetwerken, …).

5/ Risicofactoren

De organisatie identificeert de belangrijkste risico’s 
(zowel binnen als buiten de organisatie) die een impact 
kunnen hebben op de uitvoering van het verbeterplan.

De organisatie geeft aan hoe ze deze risico’s zal 
beheren. 

6/ Opvolging

De verantwoordelijkheid voor het globale verbe-
terplan ligt bij de organisatie. De organisatie geeft 
aan hoe zij een continue verbeterdynamiek binnen 
de organisatie tot stand wil brengen. Wat heeft de 
organisatie gepland voor de opvolging van de uitvoe-
ring van het verbeterplan en hoe zal zij het plan aan-
passen aan eventuele veranderingen in de context? 
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Voor de zelfevaluatie wordt aan de organisatie 
gevraagd om haar praktijk en performantie te be-
oordelen voor elk subcriterium (zie bijlage A). Het 
beoordelingssysteem is enerzijds narratief (vrije 
beoordeling) en anderzijds kwantitatief, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een 5-puntenschaal 
en een beoordeling volgens het LEADS-systeem.

Vrije beoordeling: narratief waarbij de organisa-
tie haar praktijk en performantie ten aanzien van 
alle subcriteria beoordeelt. De beoordeling wordt 
samengevat in een Word format (zie bijlage B, dit 
bestand kan gedownload worden op de website 
van de Dienst Bijzondere Evaluatie). Het format 
bevat subvragen die de organisatie helpen in haar 
eigen analyse en beoordeling. 

Beoordeling volgens het LEADS-systeem: beoor-
deling ten aanzien van ieder subcriterium en op 
basis van het narratief. Deze beoordeling wordt 
gerapporteerd in het Excel format (in bijlage C, 
dit bestand kan gedownload worden op de web-
site van de Dienst Bijzondere Evaluatie).

3.1. VRIJE BEOORDELING
Het format voor de vrije beoordeling vraagt aan 
de organisatie om volgende zaken te vermelden:

Hoe doet de organisatie het (ten aanzien van 
het betreffende subcriterium), wat gaat goed of 
minder goed, wat is sterk en waar is er ruimte 
voor verbetering? Wat zijn eventueel verklarende 
factoren? Wat is de conclusie op het niveau van 
het criterium?

Welke documenten, praktijken onderbou-
wen de analyse (de bronnen)? Bijv. Is er een 
beleidsdocument over evaluatie, een bepaald 
evaluatierapport, een structuur/maatregel, een 
functiebeschrijving, een concreet voorbeeld uit 
de praktijk, …?

De organisatie wordt uitgenodigd om per hoofd-
stuk kort te beschrijven wat volgens haar een 
‘goede praktijk’ is (die andere organisaties tot 
voorbeeld kan dienen).

3.2. BEOORDELING VOLGENS 
LEADS
De beoordeling van elk van de subcriteria volgt 
het LEADS-systeem:

L Little or no elements De praktijk bestaat niet of is zeer embryonaal.

E some Elements De praktijk toont dat enkele elementen aanwezig zijn maar erg 
versnipperd, niet gestructureerd en niet geïnstitutionaliseerd. 

A clear Action De praktijk ontwikkeld zich, er zijn duidelijke acties en er is een 
aanzet om te institutionaliseren.

D largely Developed De praktijk is sterk ontwikkeld, zij het mogelijk niet altijd volledig 
geïnstitutionaliseerd.

S Sustainable De praktijk is volledig ontwikkeld en geïnstitutionaliseerd binnen 
de organisatie.

3. Voorstelling van het 
systeem van beoordeling

Initiatief voor ECB. Handleiding voor zelfevaluatie
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Voorbeeld van toepassing van LEADS-beoorde-
ling op subcriterium 2.2.1. «De referentietermen 
geven duidelijk aan welke gegevens beschikbaar 
zijn voor de uitvoering van de evaluatie of ge-
ven aan welke gegevens nog door de evaluator 
verzameld moeten worden»:

L = De organisatie besteedt nooit aandacht aan 
dit punt, tenzij hoogst uitzonderlijk. De praktijk 
is niet systematisch en wordt niet ondersteund 
door een document. 

E = Nu en dan besteden de referentietermen 
aandacht aan dit punt maar het hangt steeds af 
van een persoon, het is geen courante praktijk 
in de organisatie. 

A = De aandacht voor dit punt komt duidelij-
ker naar voor in de referentietermen en is niet 
langer afhankelijk van één bepaalde persoon. 
Het is mogelijk dat dit nog op verschillende 
manieren aan bod komt in de referentietermen. 
De organisatie besteedt er dus meer aandacht 
aan maar slaagt er nog niet in om het punt erg 
helder te maken. 

D = De meerderheid van de personen die een rol 
spelen in de evaluatie vertonen een automatische 
reflex om dit punt te onderzoeken en mee te 
nemen in de voorbereiding van de referentieter-
men. Het is mogelijk dat dit nog op verschillende 
manieren aan bod komt in de referentietermen 
maar het is wel steeds duidelijk. De praktijk is 
evenwel nog niet geïnstitutionaliseerd, dit wil 
zeggen, er is nog geen duidelijke richtlijn of een 
document dat helder aangeeft aan alle betrok-
kenen wat er precies altijd in de referentietermen 
hoort te staan ten aanzien van dit punt.

S = Het is een praktijk die beschreven en onder-
steund wordt op het niveau van de organisatie. 
Een document of instrumenten preciseren hoe 
dit punt in de referentietermen aangepakt dient 
te worden. Iedereen die betrokken is/kan wor-
den bij evaluaties is gevormd en begrijpt waar 
het over gaat en hoe het moet gebeuren. Dit 
zorgt ervoor dat er een zekere continuïteit is, 
ook bij een turnover van personeel. Het punt 
komt op dezelfde manier en systematisch en 
helder aan bod in alle referentietermen.

4. GEBRUIK VAN DE TOOL VOOR 
ZELFEVALUATIE

Aansluitend bij de geest van het initiatief voor 
ECB, werd de tool voor zelfevaluatie ontwikkeld 
als een inhoudelijk ondersteunend document dat 
de analyse en het collectief leerproces binnen de 
organisatie moet vergemakkelijken.

De uitvoering van de zelfevaluatie kan gezien 
worden als een proces dat bestaat uit zes achter-
eenvolgende stappen. Hieronder geven we enkele 
aanwijzingen voor de organisatie van het proces 
maar het is de bedoeling dat de organisatie er 
haar eigen proces van maakt en zelf bepaalt hoe 
de oefening kan georganiseerd worden zodat 
een collectieve analyse en reflectie mogelijk zijn. 
De organisatie moet hierbij rekening houden 
met haar middelen en de tijd die ze ter beschik-
king heeft. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de organisatie behoorlijk wat tijd kan/moet 
uittrekken voor deze analyse, zeker als het de 
eerste keer is. Uit de testfase van het ECB-initi-
atief is gebleken dat een organisatie minimaal 
acht volledige dagen (inclusief de bijdrage van 
meerdere mensen) nodig heeft om een collectieve 
zelfevaluatie van goede kwaliteit te doen. 
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Stappen Inhoud

1 Identificatie van 
deelnemers

Om het leren te ondersteunen, is het belangrijk dat de zelfevaluatie een 
collectieve oefening is, die diverse personen binnen de organisatie betreft. 
Bij voorkeur gaat het om personen met verschillende functies op diverse 
niveaus (mensen die operationeel actief zijn, managers/leidinggevenden, 
ondersteunende functies, partners, mensen van het terrein/de zetel, …). 
Indien de organisatie een Noordluik en een Zuidluik heeft, is het essentieel 
dat beiden vertegenwoordigd zijn in de groep die de zelfevaluatie uitvoert 
en nadenkt over het verbeterplan.

De externe assessor zal tijdens het bezoek aandacht besteden aan de kwa-
liteit van dit collectieve proces. 

2
Bepalen van 
een staal

De organisatie bepaalt het staal van evaluaties, dat toelaat om de resul-
taten van haar praktijk (capaciteit en proces) te analyseren. Zoals eerder 
beschreven in de handleiding is het de bedoeling dat de organisaties maxi-
mum 5 evaluaties kiest uit de voorbije 3 jaar. Het staal bevat minimaal 2 
evaluaties tenzij de organisatie in de laatste 3 jaar slechts 1 evaluatie liet 
uitvoeren. Organisaties die de laatste 3 jaar meer dan tien evaluaties lieten 
uitvoeren hebben een staal van 5 evaluaties. Het is aanbevolen dat het staal 
alle evaluaties bevat van programma’s die werden gefinancierd door DGD. 

De evaluaties van de organisatie en het staal worden beschreven in een 
format (zie bijlage D).

Voor het bezoek zal de assessor eveneens een evaluatie uitvoeren van de 
kwaliteit van de evaluatierapporten van het staal (meer bepaald de rap-
porten die betrekking hebben op evaluaties van programma’s gefinancierd 
door DGD).

3
Invullen van het 
profiel van de 
organisatie

In het eerste luik van het Excel bestand zal de organisatie volgende gege-
vens invullen4:

• De naam van de organisatie (voluit en acroniem),

• Het totale budget van de organisatie van het actuele jaar (deel van de 
organisatie dat zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking),

• Het percentage DGD-budget voor het actuele jaar,

• Het totale DGD-budget voor de actuele programmeerperiode (5 jaar),

• Het bedrag dat werd toegewezen voor externe evaluaties voor de actuele 
programmeerperiode (5 jaar),

• Het totaal aantal FTE van de organisatie (zetel en terrein), 

• Het totaal aantal mensen die specifieke taken rond evaluatie in hun 
profielbeschrijving hebben staan, 

• Precisering van het bestaan van een specifieke post (voltijds of deeltijds) 
die gewijd is aan evaluatie of M&E: ja/neen,

• Precisering van het bestaan van een specifieke dienst voor M&E: ja/neen,

• Een korte beschrijving van de ambities van de organisatie op het vlak 
van evaluatie,

• Overzicht van de evaluaties van het staal: titel, budget van de evaluatie, 
duurtijd van de evaluatie, type (tussentijds, finaal, andere) (maximaal 5). 

4 Het blijkt niet mogelijk om deze gegevens uit bestaande bronnen te recupereren. Voorlopig is er daarom de vraag dat de organisaties die zelf aanvullen.
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4 Zelfevaluatie

Zelfevaluatie in drie stappen. De organisatie kan zelf kiezen hoe ze dit 
organiseert, bijv. parallel in subteams of achtereenvolgens, starten met 
capaciteit (hoofdstuk 3) of met de evaluatierapporten (hoofdstuk 1). Het 
lijkt ons het meest aangewezen om te starten met de evaluatierapporten 
(hoofdstuk 1) omdat dit één en ander kan concretiseren.

De waardering gebeurt volgens de subcriteria zoals beschreven en toege-
licht in bijlage A.

Vrije beoordeling: verslag volgens een Word format, zie bijlage B.

LEADS-beoordeling: noteren van beoordeling in het Excel format, zie 
bijlage C.

Zorg ervoor dat er een coherentie is tussen de LEADS-beoordeling en de 
vrije, narratieve beoordeling en dat deze getuigt van een zekere consensus 
tussen de deelnemers van de zelfevaluatie. Het is aanbevolen om te starten 
met een narratieve beoordeling zodat er voldoende aandacht wordt besteed 
aan de analyse en de onderbouwing. 

• Stap 1: de organisatie analyseert de subcriteria van hoofdstuk 1, zoals 
beschreven in bijlage A. De organisatie geeft ieder subcriterium voor elk 
rapport een afzonderlijke LEADS-beoordeling in het Excel format. De nar-
ratieve, vrije beoordeling in het Word format mag gebeuren per criterium 
voor het geheel van de rapporten. 

• Stap 2: de organisatie analyseert de subcriteria van hoofdstuk 2. De orga-
nisatie geeft ieder subcriterium voor ieder proces (verbonden aan een bepaald 
rapport) een eigen LEADS-beoordeling in het Excel format. De narratieve, 
vrije beoordeling mag gebeuren per criterium voor het gehele proces in het 
Word format.

• Stap 3: de organisatie analyseert de subcriteria van hoofdstuk 3. De organi-
satie geeft per subcriterium een LEADS-beoordeling in het Excel format. De 
narratieve, vrije beoordeling mag gebeuren voor het geheel van het criterium. 

Om deze oefening goed te kunnen doen, zorgt iedere deelnemer van de 
zelfevaluatie ervoor dat hij/zij de nodige documenten, voorbeelden, ‘evi-
dence’ verzamelt. Deze documenten kunnen voor of tijdens het bezoek 
door de assessor opgevraagd worden. 

Ter herinnering: de organisatie bepaalt zelf hoe ze deze oefening uitvoert. 
Enige vereiste (die ook door de assessor zal nagekeken worden) is dat het 
gebeurt in de geest van het ECB-initiatief en dus dat het een collectieve en 
lerende oefening is. Daarom is het essentieel dat verschillende mensen met 
een verschillend profiel betrokken worden.

5
Identificeren 
van ‘good 
practice’

Met het oog op leren en delen van resultaten in de sector, vragen we aan 
de organisatie om zelf aan te geven wat zij beschouwt als een goede eva-
luatiepraktijk. Voor iedere praktijk, argumenteert de organisatie en geeft 
zij aan waarom deze praktijk naar voorgeschoven wordt en wat het belang 
ervan kan zijn voor andere organisaties. Dit luik is onderdeel van het Word 
format voor rapportage (zie bijlage B).

6
Definiëren 
van een 
verbeterplan

Eens de zelfevaluatie achter de rug is, bepaalt de organisatie (met dezelfde 
ploeg of bijkomende mensen) een verbeterplan dat rekening houdt met de 
elementen die we eerder opsomden in punt 2.3. van deze handleiding. Het 
verbeterplan is het sluitstuk van de zelfevaluatie en is een voorwaarde voor 
het indienen van een formele vraag voor een ECB-certificaat, samen met 
het zelfevaluatie rapport. 
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LIJST VAN BIJLAGEN

A1.1. HOOFDSTUK 1: HET EVALUATIERAPPORT (BELANGRIJKSTE 
PRODUCT VAN HET EVALUATIEPROCES)

Bijlage A: Criteria en 
subcriteria met toelichting

Criteria Subcriteria (kort) Subcriteria met toelichting5

1.1. Validiteit
De validiteit van de 
informatie in het 
rapport is verzekerd.

1.1.1. Beschreven voorwerp

1.1.1. Het evaluatierapport beschrijft: (1) het 
voorwerp van de evaluatie binnen zijn context en 
(2) de veranderingstheorie/het logisch kader van 
de organisatie (de manier waarop de organisatie 
wil bijdragen tot verandering). Dit is een manier 
om na te gaan of een evaluator goed begrepen 
heeft welke verandering de organisatie beoogt en 
hoe ze daartoe wenst bij te dragen.

• Voorwerp: het rapport verduidelijkt wat de 
evaluator moet analyseren: welke delen van het 
programma, welke bevolkingsgroepen, welke 
types bevolking, welke regio, welke periode, 
welke stakeholders. 

• Context: het rapport situeert het voorwerp in 
de context en analyseert die context zoals die 
zich voordoet aan de evaluator (machtsrelaties, 
aspecten van gender, politieke, economische en 
historische elementen). Dit betekent dat de eva-
luator verder gaat dan wat in de referentietermen 
staat; op zijn minst garandeert de evaluator een 
kritische lezing van de context. 

• De visie op verandering (bijv. theorie van ver-
andering): het rapport preciseert hoe, volgens de 
evaluator, de organisatie heeft willen bijdragen 
tot verandering, wat haar interventielogica was 
en de onderliggende hypothesen.

5 De criteria zijn multidimensionaal en integreren diverse elementen. De elementen opgelijst in de tabel zijn niet exhaustief.
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1.1.2. Duidelijk 
evaluatiekader

1.1.2. Het evaluatierapport preciseert de weer-
houden evaluatievragen en de referentiekaders, 
concepten en criteria die door de evaluator werden 
gebruikt om te komen tot zijn/haar antwoorden 
en finale conclusies. Dit laat toe om de grote me-
thodologische oriëntaties van de evaluatie te ver-
duidelijken en maakt het werk van de evaluator 
en zijn analyse meer transparant. 

1.1.3. Gefundeerde 
conclusies

1.1.3. De conclusies van de evaluatie vloeien lo-
gisch voort uit de vaststellingen van de evaluator 
en zijn/haar analyse van de verzamelde data. Het 
is essentieel dat een evaluator niet enkel de data 
beschrijft maar ze ook analyseert. 

1.2. Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid 
van de informatie in het 
rapport is verzekerd.

1.2.1. Gefundeerde keuze 
van evaluatiemethoden

1.2.1. De evaluatiemethoden zijn beschreven en 
geargumenteerd (in functie van de doelstelling 
van de evaluatie). De limieten van deze methoden 
en de moeilijkheden die werden ondervonden 
tijdens de uitvoering van de evaluatie werden 
eveneens beschreven.

• Het is bijv. duidelijk dat meer participatieve 
processen van evaluatie doorgaans een sterke 
mobilisatie en beschikbaarheid vereisen van di-
verse stakeholders. Het is met name belangrijk dat 
verzamelde gegevens voldoende representatief en 
bruikbaar zijn (kwalitatief of kwantitatief). 

• In bepaalde gevallen is het mogelijk dat deze 
mobilisatie erg moeilijk of onmogelijk is. Dit kan 
de betrouwbaarheid van gegevens en hun bruik-
baarheid negatief beïnvloeden. Het is dan belang-
rijk dat de evaluator aangeeft hoe hij/zij hiermee 
is omgegaan en wat de mogelijke effecten zijn op 
de kwaliteit van de data.

1.2.2. Informatiebronnen

1.2.2. De selectie en de inhoud van de verschil-
lende informatiebronnen (met name documenten 
en interviewees) zijn onafhankelijk van de sta-
keholders (opdrachtgevers, uitvoerders van het 
project en begunstigden). 

• De evaluator vermeldt de bron van de infor-
matie/gegevens die hij/zij verzamelt en die van 
verschillende aard kunnen zijn (statistische ge-
gevens, individuele interviews, documentaire 
studie, benchmarking, …) 

• De informatie moet nagetrokken kunnen wor-
den en de diversiteit ervan moet kunnen worden 
vastgesteld: een rapport dat enkel gebaseerd is op 
een beperkt aantal bronnen of bronnen die voor-
namelijk ‘intern’ zijn aan het project is doorgaans 
minder betrouwbaar. 
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1.2.3. Triangulatie verzekerd

1.2.3. Het rapport legt uit hoe de gegevens na-
getrokken werden en hoe de verschillende bronnen 
en methoden gebruikt werden om informatie te 
verzamelen over dezelfde fenomenen. 

• Het is duidelijk dat een gegeven slechts betrouw-
baar is (of begrepen kan worden) als het vooraf 
gekruist werd met andere gegevens. Dit is het prin-
cipe van triangulatie. 

• Bijv. In het geval van een evaluatie van de kwa-
liteit van een publieke dienstverlening is het be-
langrijk om de mening/waarnemingen te kennen 
van verschillende categorieën actoren zodat de 
evaluator kan komen tot een zo objectief mogelijk 
beeld. Niet alleen de gebruikers zullen geraad-
pleegd worden maar ook de ambtenaren van de 
dienst in kwestie en de administratieve en/of poli-
tieke autoriteiten, eindverantwoordelijken voor de 
goede werking van de geëvalueerde dienst. 

1.2.4. Neutraliteit van  
het rapport

1.2.4. Het rapport brengt geen enkel vooroordeel 
over. De conclusies van de evaluatie worden op 
een neutrale en onpartijdige manier voorgesteld. 
De evaluator neemt nooit een persoonlijk stand-
punt in tegen deze of gene actor of geeft nooit 
blijk van persoonlijke affiniteiten (politieke me-
ning, religie). 

1.3. Bruikbare 
informatie
Het evaluatierapport ga-
randeert de bruikbaar-
heid van de gegevens. 

1.3.1. Antwoord op 
doelstelling en nut

1.3.1. Het rapport herhaalt de doelstelling en 
het nut van de evaluatie en geeft aan hoe het rap-
port, de conclusies en de aanbevelingen hieraan 
beantwoorden. 

1.3.2. Antwoord op 
evaluatievragen

1.3.2. De conclusies van de evaluatie alsook de 
verschillende aanbevelingen vormen een antwoord 
op de evaluatievragen. 

1.3.3. Realistische 
aanbevelingen

1.3.3. Uit de aanbevelingen blijkt dat de evalu-
ator een goede analyse heeft gemaakt van hun 
haalbaarheid of de mogelijkheden om ze uit te 
voeren binnen de context van de interventie en 
gezien de stakeholders. 

• De organisatie waakt er mee over dat aanbeve-
lingen realistisch en realiseerbaar zijn binnen de 
context waarin zij moet werken. 

• Dit betekent dat de organisatie moet overleggen 
met de evaluator of de aanbevelingen uitgevoerd 
kunnen worden gezien de beschikbare middelen 
(financieel, menselijk, materieel), de tijd waarover 
de organisatie beschikt maar ook de omgeving 
waarin ze moet werken (evoluties in de sector 
van ontwikkelingssamenwerking, belangrijkste 
oriëntaties van donoren, uitvoering van een ge-
meenschappelijk programma, …). 
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1.3.4. Leesbaarheid van het 
rapport

1.3.4. Het rapport is begrijpelijk en toegankelijk 
voor de gebruikers die werden geïdentificeerd.

• De stijl (formulering, zinsbouw) en taal zijn 
aangepast aan de eindgebruikers van de evalu-
atie (let op voor een te technisch taalgebruik, 
evaluatiejargon, …). 

• Om dezelfde reden en met het oog op het facilite-
ren van besluitvorming, zorgt de organisatie voor 
een executive summary van het rapport. 

A1.2. HOOFDSTUK 2: DE MANIER WAAROP DE ORGANISATIE DE 
EVALUATIES UITVOERT (PROCES)

Het proces bestaat uit drie fasen: ontwikkeling van de evaluatie, uitvoering en gebruik. 

ONTWIKKELING
Criteria Subcriteria (kort) Subcriteria en toelichting6

2.1. Kwaliteit 
van de 
referentietermen
De referentietermen vol-
doen aan minimale kwa-
liteitsvereisten en oriënte-
ren de evaluatie.

2.1.1. Het waarom, wat en 
voor wie?

2.1.1. De Referentietermen (RT) beschrijven het 
‘waarom’ (het nut), het ‘wat’ (het voorwerp van 
de evaluatie) en het ‘voor wie’ (de gebruikers van 
de evaluatie) en refereren aan de relevante docu-
menten. Voor de ANGS, kijk naar criterium 2.4. 
van de screening. 

• De RT leggen uit waarom een evaluatie nuttig 
is en de context waarbinnen ze plaatsvindt en die 
haar nut onderbouwt. De context kan intern zijn 
aan de organisatie (einde van een programma-
cyclus, periode van strategische herdefiniëring, 
nood aan reflectie over de actualisering van de 
visie en missie van de organisatie, …), of extern 
(de context in het land van interventie, de context 
specifiek aan ontwikkelingssamenwerking, de 
beleidslijnen van de belangrijkste donoren, …). 

• Het ‘wat’ verduidelijkt het evaluatievoorwerp: 
waar moet de evaluatie naar kijken? naar het 
volledig programma of een deel ervan, naar de 
interventiestrategie van de organisatie op basis 
van 1 specifieke case, …? De organisatie kan hier 
refereren aan het logisch kader/de theorie van 
verandering die verduidelijken hoe het evaluatie-
voorwerp zich plaatst in de interventie.

• De RT expliciteren wie de eindgebruikers van 
de evaluatie zijn, de personen of organisaties die 
de resultaten zullen moeten gebruiken. 

6 De criteria zijn multidimensionaal en integreren diverse elementen, de precisering is niet exhaustief.
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2.1.2. De evaluatievragen

2.1.2. De RT formuleren een beperkt aantal dui-
delijk begrijpbare evaluatievragen die in overeen-
stemming zijn met het nut, de doelstelling, het 
voorwerp en de gebruikers van de evaluatie. Voor 
de ANGS, check criterium 2.4. van de screening 
(dit criterium stelt dat de RT moeten verwijzen 
naar de normen en standaarden van de OESO).

• Een evaluatievraag moet duidelijk maken wat 
de organisatie wil aantonen of bewijzen (verant-
woording afleggen) of wat ze wenst te leren van de 
evaluatie. Bijvoorbeeld: een organisatie wil weten 
of, sinds de start van het programma ‘toegang tot 
basisgezondheidzorg’, het aantal bezoekers van de 
gezondheidscentra is verhoogd of dat de toegang 
ertoe makkelijker werd volgens de gebruikers? 
Daarnaast kan de organisatie zich de vraag stellen 
welke factoren eventuele veranderingen verklaren? 

• De evaluatievragen moeten vlot begrepen kun-
nen worden. De organisatie verzorgt de kwaliteit 
van de stijl en het taalgebruik.

• Om te komen tot kwaliteitsvolle evaluatievragen 
is het belangrijk om de gegevens die uit het moni-
toringsysteem komen te analyseren (welke evalu-
atievragen roepen de gegevens op?), om rekening 
te houden met de beleidslijnen van de organisatie 
(zie criterium 3.1.), haar visie op verandering (the-
orie van verandering), voorgaande evaluaties, de 
vragen die reeds in de meerjarige programmering 
werden geïdentificeerd. 

2.1.3. De methodologische 
oriëntatie

2.1.3. De RT preciseren de grote methodologische 
oriëntaties van de evaluatie, de afstemming ervan 
op de doelstelling, het nut, het voorwerp en het 
verwacht gebruik van de evaluatie. Indien de organi-
satie hierover niets aangeeft in de RT, argumenteert 
zij waarom. Er zijn verschillende oriëntaties mogelijk 
afhankelijk van wat de organisatie wil en welke dy-
namiek zij voor ogen heeft. He is niet de bedoeling 
dat de organisatie in detail de methodologie be-
schrijft (dat is de taak van de evaluator in zijn/haar 
technische offerte) maar wel dat zij deze oriënteert 
en erover waakt dat de methodologie gepast is.

• Bijv. indien de organisatie wil dat het evaluatie-
proces een moment van mobilisatie, bewustwor-
ding en bijdrage tot duurzaamheid van interventies 
wordt, dan zal zij allicht kiezen voor een meer par-
ticipatieve aanpak. Het is dan aan de evaluator om 
te verduidelijken hoe hij die participatieve aanpak 
concreet invult (welke aanpak, tools, …) om bij te 
dragen aan het leerproces. 

• Ander voorbeeld: als de organisatie wenst dat de 
evaluatie bijdraagt tot capaciteitsversterking van 
haar partners, zal zij allicht een voorkeur hebben 
voor een meer ‘pedagogische’ aanpak.

• De organisatie kan zelf ook aangeven in welke 
mate zij een combinatie wenst van kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens. In een ideaal scenario, stuurt 
de organisatie aan op een ‘mixed method approach’. 



29
Initiatief voor ECB. Handleiding voor zelfevaluatie

2.1.4. Het profiel van de 
evaluator(en)

2.1.4. Het profiel van de evaluator wordt beschre-
ven en is in overeenstemming met de methodo-
logische oriëntaties, het nut, de doelstelling, het 
voorwerp van de evaluatie en de evaluatievragen. 
Het profiel van de evaluator is afhankelijk van de 
gekozen methodologische oriëntatie. 

• Als een evaluatie vooral gericht is op versterking 
en ontwikkeling van competenties, dan is het be-
langrijk dat de evaluator beschikt over expertise 
inzake vormingsprocessen en animatietechnieken 
voor volwassenen. 

• Als de evaluatie gericht is op hoe gebruikers 
de werking van een bepaalde overheidsdienst 
waarnemen, dan moet de evaluator een exper-
tise kunnen aantonen op het vlak van publieke 
dienstverlening.

• Gaat een evaluatie over de cacaoketen, dan is 
het belangrijk om een evaluator te hebben die een 
economische achtergrond heeft. 

• Als de organisatie een peer evaluatie wenst, is 
het handig om te beschikken over een externe 
evaluator die specifieke technieken kent voor het 
faciliteren van multi-stakeholder workshops en 
het begeleiden van peers.

2.2. Toezicht op de 
kwaliteit van de 
referentietermen
De organisatie heeft een 
kwaliteitscontrole uitge-
voerd van de referentie-
termen.

2.2.1. Informatie over 
beschikbare gegevens

2.2.1. De RT preciseren welke gegevens beschik-
baar zijn voor de uitvoering van de evaluatie en/of 
geven aan welke gegevens nog door de evaluator 
verzameld moeten worden. 

• Het is de taak van de organisatie om hier vol-
doende aandacht aan te besteden zodat het voor-
werp van de evaluatie behandeld wordt en het mo-
gelijk is om de evaluatievragen te beantwoorden. 
Begrijpbare evaluatievragen alleen volstaan niet, 
de organisatie moet er ook over waken dat alle 
nodige gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn. 
Dit gebeurt best vóór de publicatie van de RT.

• Als de data niet beschikbaar zijn, is het de or-
ganisatie die moet nakijken of het budget en de 
timing van de evaluatie de evaluator toelaten om 
ontbrekende/essentiële data te verzamelen.

• Als dit niet mogelijk is, zou de organisatie de 
evaluatievragen moeten herbekijken en aanpas-
sen. Indien ze dit niet doet is de kans groot dat 
de resultaten van de evaluatie noch valide noch 
betrouwbaar zijn. 



30

2.2.2. Afstemming tussen 
verwachtingen, budget en 
beschikbare tijd

De RT moeten uitvoerbaar zijn: dat kan enkel als 
de verwachtingen, het beschikbare budget en de 
tijdsspanne van uitvoering op elkaar zijn afge-
stemd. Voor de ANGS, kijk naar criterium 2.4. 
van de screening (dit criterium verwijst naar het 
belang om budget en planning goed te integreren 
in de RT). Een haalbaarheidsanalyse gebeurt op 
basis van de ‘magische driehoek’: zijn de mid-
delen, de tijd en de verwachtingen coherent? De 
organisatie checkt dus zelf of de duur voorzien 
voor de evaluatie voldoende lang is om te kunnen 
voldoen aan de kwaliteitsvereisten, of het budget 
toelaat om effectief aan (bijkomende) gegevens-
verzameling te doen zodat de evaluatievragen 
beantwoord kunnen worden. 

2.3. Participatie in 
het proces
De organisatie verzekert 
de deelname van interne 
en externe partijen aan 
het proces met het oog 
op de onafhankelijkheid, 
kwaliteit en het gebruik 
van de evaluatie.

2.3.1. Rollen zijn 
geëxpliciteerd

2.3.1. De organisatie maakt in de RT duidelijk 
wie welke rol speelt in het beheer van de evaluatie 
en hoe zij de kwaliteit en onafhankelijkheid van 
de evaluatie garandeert. 

• Om te waken over de kwaliteit van uitvoe-
ring, de onafhankelijkheid en het gebruik van 
de evaluatie, verduidelijkt de organisatie welke 
maatregelen zij voorziet om gedurende het eva-
luatieproces de evaluator aan te sturen, vlot met 
hem/haar samen te werken en om zijn/haar werk 
te vergemakkelijken. Regelmatig contact tijdens 
de uitvoering kan helpen om eventuele problemen 
snel te identificeren en om met de evaluator op 
zoek te gaan naar oplossingen zodat de kwaliteit 
van de evaluatie niet in het gedrang komt. 

• De organisatie kan ook maatregelen nemen 
om de verantwoordelijke voor de evaluatie bij 
te staan, bijv. door middel van een stuurgroep 
die het mandaat heeft om beslissingen te nemen 
bij elke stap van de uitvoering van een evaluatie 
of om als groep van experten feedback te geven 
over tussentijdse resultaten. Sommige organisaties 
stellen een begeleidingscomité samen dat vooral 
het werk van de evaluator moet vergemakkelijken 
(mobiliseren van respondenten, ter beschikking 
stellen van documenten en data, …) en niet zozeer 
beslissingen neemt.

• De organisatie expliciteert wie welke positie 
inneemt tijdens de uitvoering van de evaluatie 
(afgestemd op de rollen en taken die ze bepaalde): 
rol van de partners, rol van de begunstigden, rol 
van het diensthoofd, de donor, …
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2.3.2. Raadpleging over de 
inhoud

De organisatie heeft de stakeholders geraadpleegd 
over de inhoud van de referentietermen. 

• Aangezien meerdere personen (projectteam) en 
organisaties (partners, donoren, …) betrokken 
zijn of een rol spelen bij een evaluatie, is het be-
langrijk hen te consulteren over de inhoud van de 
referentietermen, hun informatienoden te ana-
lyseren en na te gaan hoe de evaluatie aan hun 
verwachtingen kan voldoen.

• De consultatiefase is bij uitstek ook geschikt 
om te garanderen dat alle stakeholders gemobili-
seerd zijn tijdens de uitvoering van de evaluatie, 
en aldus een effectief gebruik van de resultaten. 
Het is ook mogelijk om met de stakeholders af te 
spreken welke de modaliteiten zullen zijn voor het 
gebruik van de evaluatie. 

• Referentietermen die worden opgesteld vanach-
ter een bureau (door één persoon) bieden weinig/
geen garantie voor het ownership van het proces, 
de mobilisatie of het effectief gebruik van de re-
sultaten. 

UITVOERING
Criteria Subcriteria (kort) Subcriteria en toelichting7

2.4. Toezicht op de 
kwaliteit van de 
uitvoering
De organisatie verzekert 
een toezicht op de kwali-
teit van de uitvoering van 
de evaluatie.

2.4.1. Verificatie 
geloofwaardigheid 
evaluator(en)

2.4.1. De organisatie heeft nagekeken in welke 
mate de evaluator(en) geloofwaardig is/zijn op 
vlak van kwalificaties, evaluatie ervaring en on-
afhankelijkheid ten aanzien van het voorwerp 
van de evaluatie. Dat kan gebeuren op basis van 
een CV, voorbeelden van evaluatierapporten, 
een overzicht met trackrecord van voorgaande 
opdrachten of tijdens een gesprek met een stuur-
groep bijvoorbeeld. 

• De selectie van de evaluator is uiteraard het 
resultaat van een selectieproces waarbij de con-
currentie heeft gespeeld (volgens de wettelijke 
richtlijnen voor overheidsopdrachten). 

• De selectie van de evaluator gebeurt op basis van 
objectieve criteria, waaronder het criterium van 
onafhankelijkheid dat elk belangenconflict dient 
uit te sluiten. Dit betekent dat een evaluator niet 
heeft deelgenomen (op geen enkel niveau) aan de 
formulering of uitvoering van het programma dat 
het voorwerp is van de evaluatie. 

• De selectiecriteria moeten het ook mogelijk 
maken om te zorgen voor een goede afstemming 
tussen het profiel van de evaluator (competen-
ties, kennis, ervaring) en de verwachtingen ten 
opzichte van de evaluatie. 

7 De criteria zijn multidimensionaal en integreren diverse elementen, de precisering is niet exhaustief.
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2.4.2. Opnieuw kaderen van 
de evaluatie

2.4.2. Bij de start van de evaluatie, heeft de orga-
nisatie tijd genomen om tezamen met de evaluator 
het proces en de verwachtingen van de evaluatie 
opnieuw te kaderen en te preciseren.

• Het is mogelijk dat er tussen de formulering van 
de RT en de start van de evaluatie elementen van 
de context veranderd/geëvolueerd zijn. Het is ook 
mogelijk dat de evaluator zelf bepaalde aspecten 
van timing of methodologie wenst uit te klaren 
met de organisatie of dat hij/zij de methodolo-
gie en methoden voor dataverzameling nog moet 
verduidelijken (bijv. op basis van een document-
studie). Een ontmoeting of briefing bij de start 
van de evaluatie laat toe om deze elementen mee 
te nemen in de evaluatie en draagt bij tot goede 
relaties tussen organisatie en evaluator.

• Deze ontmoeting gebeurt meestal in het kader 
van wat de organisatie opgezet heeft voor het 
aansturen en/of begeleiden van de uitvoering van 
de evaluatie.

• Wat besproken werd, kan gedocumenteerd wor-
den zodat de verwachtingen en afspraken dui-
delijk zijn, dat kan in een nota of mogelijk zelfs 
een soort startrapport (inception report) of een 
methodologische nota.

2.4.3. Restitutie

2.4.3. De organisatie waakt erover dat de evalua-
tor een restitutie organiseert met de stakeholders 
op het terrein en de zetel van de organisatie.

• Vóór de oplevering of publicatie van het eva-
luatierapport, kan de evaluator de voornaam-
ste bevindingen en resultaten voorstellen aan de 
stuurgroep/het begeleidingscomité (als dat er is) 
en aan de voornaamste stakeholders (bijv. part-
ners op het terrein). 

• Een restitutie is interessant omdat ze toelaat de 
bevindingen en conclusies van de evaluator te vali-
deren en in gesprek te gaan over de aanbevelingen 
(wat lijkt realistisch en wat niet). 

• Een restitutie draagt ook bij tot de mobilisatie 
van de stakeholders en tot garantie over het ge-
bruik van de resultaten en aanbevelingen. 

• De vorm van en deelname aan deze restitutie 
hangen uiteraard af van het budget, de beschik-
bare tijd en de wens van de stakeholders om be-
trokken te zijn.
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2.4.4. Controle van de 
kwaliteit van het rapport

2.4.4. De organisatie heeft op een systematische 
manier de methodische kwaliteit van het evalu-
atierapport nagekeken (validiteit, betrouwbaar-
heid, bruikbaarheid; zie ook de criteria onder 
hoofdstuk 1).

• De organisatie analyseert de kwaliteit van een 
eindrapport. Eén of meerdere personen lezen het 
rapport aan de hand van een aantal criteria die 
de organisatie bij voorkeur op voorhand heeft 
bepaald (vóór de start van de evaluatie). 

• Een dergelijke checklist zou minimum de vali-
diteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de 
evaluatie moeten garanderen. 

• De resultaten van deze analyse worden intern 
gevalideerd en besproken met de evaluator.

2.4.5. Feedback op de 
inhoud van het rapport

2.4.5. De organisatie zorgt voor een feedback op 
de inhoud van het voorlopig eindrapport. 

• Meerdere mensen binnen de organisatie lezen 
het rapport na en krijgen hiervoor voldoende tijd. 
Zij geven hun commentaren door. Het nalezen 
door verschillende personen laat toe het aantal 
opvattingen te vermenigvuldigen en te kruisen, 
wat bijdraagt tot de kwaliteit van de feedback en 
het interne gebruik van de evaluatieresultaten. Dit 
werk kan ook door een stuurgroep gecoördineerd 
worden. 

• De commentaren worden geconsolideerd en 
overgemaakt aan de evaluator. Die kan vervol-
gens antwoorden op de opmerkingen en zijn/haar 
rapport aanpassen of argumenteren waarom hij/
zij bepaalde opmerkingen niet opneemt in het 
rapport. 

GEBRUIK VAN DE EVALUATIE
Criteria Subcriteria (kort) Subcriteria en toelichting8

2.5. Gebruik van de 
evaluatieresultaten
De organisatie heeft de 
evaluatie gebruikt om 
haar praktijk en die van 
haar partners inzake 
evaluatie te verbeteren 
alsook de interventies.

2.5.1. Formele reactie

2.5.1. De organisatie heeft formeel gereageerd op 
de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie 
en duidt aan met welke aanbevelingen zij verder 
aan de slag gaat.

• Een formele reactie kan geformuleerd worden 
als een management response, een verslag van een 
interne vergadering, een overzicht van beslissin-
gen, een nota. Binnen de Belgische context eist 
DGD een reactie in de vorm van een management 
response.

8 De criteria zijn multidimensionaal en integreren diverse elementen, de precisering is niet exhaustief.
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• Dit document geeft aan welke conclusies en 
aanbevelingen de organisatie prioritair vindt en 
waarom (argumentatie).

• Het gaat om een reactie die bindend is voor de 
organisatie. Afhankelijk van de manier waarop 
de evaluatie werd opgezet, kan aan de partners 
gevraagd worden om ook hun management res-
ponse te formuleren. 

2.5.2. Uitvoering van de 
aanbevelingen

2.5.2. De organisatie maakt werk van de aanbe-
velingen die voor haar prioritair zijn. 

• De organisatie preciseert hoe zij de aanbevelin-
gen wil operationaliseren en uitvoeren (bijv. aan 
de hand van een actieplan waarin de verwachte 
resultaten, de acties die nodig zijn, de betrokken 
personen, de mogelijke partners en de kalender 
zijn verwoord).

• De organisatie zorgt voor een opvolgingsmecha-
nisme om te verzekeren dat de operationalisering 
gerealiseerd wordt.

A1.3. HOOFDSTUK 3: DE CAPACITEIT VAN DE ORGANISATIE OM DE 
EVALUATIEFUNCTIE TE ORGANISEREN

Criteria Subcriteria (kort) Subcriteria en toelichting9

3.1. Oriëntering
De organisatie explici-
teert haar keuzes inzake 
evaluatie en het belang 
ervan voor de organi-
satie. Dit oriënteert en 
ondersteunt de evalua-
tiefunctie.

3.1.1. Visie van de 
evaluatiefunctie

3.1.1. Visie van de evaluatiefunctie binnen de 
organisatie. De organisatie:

• verduidelijkt hoe evaluaties bijdragen tot het 
doel/het mandaat van de organisatie (wat is de 
meerwaarde?).

• integreert van bij de ontwikkeling van nieuwe 
programma’s en interventies een evaluatieve di-
mensie zodat van meet af aan duidelijk is wat de 
doelstellingen en het nut van evaluaties zijn voor 
de organisatie. Van bij de start bepaalt de organi-
satie op welke strategische vragen evaluaties een 
antwoord kunnen bieden, wat de organisatie wil 
evalueren en hoe?

• actualiseert haar visie op basis van veranderin-
gen in de context van de interventie, resultaten van 
evaluaties, nieuwe kennis/aanpakken binnen de 
betreffende thematiek of in het evaluatiedomein.

9 De criteria zijn multidimensionaal en integreren diverse elementen, de precisering is niet exhaustief.
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3.1.2. Articulatie van de 
evaluatiefunctie

3.1.2. Articulatie van de evaluatiefunctie. De or-
ganisatie:

• zorgt ervoor dat de evaluatiefunctie een duide-
lijke plaats bekleedt binnen de organisatie.

• expliciteert hoe de evaluatiefunctie zich ver-
houdt tot de andere functies in de organisatie: 
beheer van de partnerschappen, kwaliteitsma-
nagement, kennisbeheer, leren, ….

• expliciteert hoe de evaluatiefunctie bijdraagt 
tot die andere functies (oriëntatie, ondersteu-
ning, wisselwerking, …).

3.1.3. Meerjarige 
programmering

3.1.3. Meerjarige programmering: opgelet! Dit 
criterium maakt deel uit van de basiscapaciteit 
van een organisatie inzake evaluatie. De program-
mering vertaalt de visie van de organisatie en de 
articulatie van de evaluatiefunctie.

De organisatie:

• definieert een meerjarenprogramma waarin het 
budget voor de geplande evaluaties duidelijk is 
alsook de verantwoordelijkheid, het voorwerp 
en de doelstelling van elke geplande evaluatie, het 
type, de evaluatievragen en het gepland gebruik 
van de evaluatie. De doelstelling gaat over wat de 
organisatie wil/moet weten; het gebruik gaat over 
wat ze met de resultaten wenst te doen.

• verduidelijkt hoe de OESO DAC -criteria ge-
bruikt/toegepast zullen worden. (Voor de ANGS, 
zie criterium 1.1. van de screening).

• verzekert een regelmatige actualisering van deze 
programmering (bijv. naar aanleiding van nieuwe 
informatie uit het monitoringsysteem).

De manier waarop interventies worden uitge-
voerd, veranderingen in de context (bijv. crises, 
nieuwe lokale politieke beleidslijnen) of binnen de 
organisatie zelf (verandering van strategie bijv.) 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in de 
timing van evaluaties of zelfs in de doelstellingen. 
In welke mate houdt de organisatie hier rekening 
mee en stelt ze zich voldoende de vraag of het 
evaluatieprogramma nog adequaat is?
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3.2. Structuur, 
rollen en taken
De organisatie structu-
reert de evaluatiefunctie: 
ze definieert de rollen en 
taken van iedereen die 
betrokken is (inclusief de 
partners) met het oog op 
de kwaliteit, de coördi-
natie, de onafhankelijk-
heid van de evaluatie en 
het gebruik op het niveau 
van de organisatie.

3.2.1. Afstemming tussen 
evaluatie en besluitvorming

3.2.1. Afstemming evaluatie en besluitvorming: 
opgelet! Dit criterium maakt deel uit van de ba-
siscapaciteit van een organisatie inzake evaluatie. 

Om er zeker van te zijn dat evaluaties gebruikt 
worden en dat beslissingen worden genomen op 
basis van evaluatieresultaten, laat de organisatie 
de evaluatieplanning zoveel mogelijk overeen-
stemmen met de besluitvormingscycli binnen de 
organisatie (over programma’s, over strategie, 
over nieuwe opportuniteiten). Die besluitvor-
mingsprocessen kunnen plaatsvinden op verschil-
lende niveaus (internationaal, Raad van Beheer, 
Algemene Vergadering, directiecomité, partner-
overleg, netwerk …). De programmering van eva-
luaties dient dus rekening te houden met waar en 
wanneer beslissingen worden genomen op:

• Operationeel niveau: resultaten van evaluaties 
kunnen interventies helpen bijsturen; 

• Strategisch niveau: resultaten van evaluaties 
kunnen de reflectie voeden en de strategie van de 
organisatie helpen aanpassen (of input geven aan 
overleg op internationaal niveau; 

• Niveau van de donor: evaluaties verzekeren een 
tijdige verantwoording aan de donor.

3.2.2. Definiëren van rollen 
en taken

3.2.2. Definiëring van rollen en taken: de organi-
satie preciseert wie welke rol speelt en wie welke 
taken moet vervullen. Opgelet! Dit criterium 
maakt deel uit van de basiscapaciteit van een 
organisatie inzake evaluatie. 

‘Rol’ = wie moet welke verantwoordelijkheid 
nemen? ‘Taak’ = wie moet wat doen om te ver-
zekeren dat de verantwoordelijkheid wordt op-
genomen? De evaluatiefunctie en -proces veron-
derstellen dat op ieder moment duidelijk is wie 
wat wanneer moet doen en wie wanneer welke 
verantwoordelijkheid draagt (binnen de organi-
satie en daarbuiten). Voor de ANGS: kijk naar 
criterium 2.6. (wie is verantwoordelijk voor de 
aansturing en coördinatie?) en naar criterium 3.1. 
van de screening. 

De organisatie verduidelijkt:

• hoe zij ervoor zorgt dat er kwaliteitscontrole 
gebeurt, dat er een goede coördinatie is en een 
onafhankelijkheid in het aansturen en beheren 
van de evaluaties.
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Bijv. een persoon van de organisatie die verant-
woordelijk is voor de uitvoering van een pro-
gramma is geen neutrale persoon (bijv. de pro-
jectleider of de coördinator van een programma) 
want hij/zij heeft de uitvoering beïnvloed. Het 
is daarom geen goed idee om deze persoon de 
evaluatie te laten aansturen; dit kan een (ne-
gatief) effect hebben op de objectiviteit van de 
resultaten want hij/zij kan eveneens het evalua-
tieproces beïnvloeden. 

• wie deelneemt en hoe? (rol van de diverse sta-
keholders): het gaat erom de rollen en taken bin-
nen de organisatiestructuren te verduidelijken 
(het team, de besluitvormingsorganen), evenals 
binnen een bepaald team (rol van de directeur, 
de projectleider, de animator, de financiële ver-
antwoordelijke, …), en tussen de organisatie en 
haar partners (partners die uitvoeren, financiële 
partners, donoren, vrijwilligers, internationaal 
netwerk, …). Uiteraard hangt dit af van de aard 
van iedere organisatie.

• waar en hoe zij externe expertise gaat mobili-
seren: binnen een organisatie zijn niet altijd alle 
competenties aanwezig die nodig zijn voor een 
kwaliteitsvolle evaluatie. Vaak moet beroep ge-
daan worden op externe expertise (bijv. voor een 
screening van de referentietermen) of moet de or-
ganisatie lid worden van een netwerk dat haar toe-
gang geeft tot specifieke competenties bij andere 
organisaties (die op hun beurt gebruik kunnen 
maken van de expertise van de eigen organisatie). 
Daar is soms een budget voor nodig dat gepland 
en ingeschreven moet worden in de meerjaarlijkse 
of jaarlijkse budgetten van de organisatie.

3.2.3. Mobilisatie van de 
organisatie

3.2.3. Mobilisatie van de organisatie: de organi-
satie zorgt ervoor dat het beheer en de uitvoering 
van de evaluaties de organisatie in haar geheel 
mobiliseert opdat de evaluatie de ontwikkeling 
van de organisatie kan beïnvloeden. Voor de 
ANGS, zie criterium 2.4. van de screening (de 
gegevens die gegenereerd worden door het systeem 
van monitoring en evaluatie vormen het voorwerp 
van strategische reflecties). 

De hiërarchische positie van de personen of dien-
sten die een rol spelen in het beheer van het eva-
luatieproces en/of de link maken met de besluit-
vormers bieden een garantie voor het gebruik van 
de evaluaties in interne reflecties over strategie en 
aanpak van de organisatie. Bijv. zit er in de stuur-
groep van een evaluatie iemand die beslissingen kan 
nemen (bijv. een directeur) of die een directe link 
heeft met besluitvorming? Of is het evaluatieproces 
volledig in handen van één enkele projectbeheerder?
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3.3. Normatief 
kader, procedures 
en instrumenten
De organisatie definieert 
een normatief kader, ga-
randeert een kwaliteits-
volle uitvoering daarvan 
en ontwikkelt de gepaste 
instrumenten om het eva-
luatiewerk te faciliteren.

3.3.1. Instrumenten

3.3.1. Instrumenten: de organisatie zorgt ervoor 
dat de personen en diensten die een rol te spelen 
hebben/taak te vervullen hebben beschikken over 
de gepaste instrumenten, procedures of richtlijnen. 
Opgelet! Dit criterium maakt deel uit van de ba-
siscapaciteit van een organisatie inzake evaluatie. 

Om bij te dragen aan de kwaliteit van evaluaties, 
kan de organisatie instrumenten ontwikkelen die 
haar nuttig/belangrijk lijken (bijv. templates voor 
het formuleren van referentietermen of checklists 
voor de analyse van de kwaliteit van evaluatierap-
porten). De organisatie kan ook gedetailleerde 
procedures uitwerken die de te volgen stappen 
verduidelijkt en de actoren die tijdens het evalua-
tieproces betrokken moeten worden. Richtlijnen, 
templates, tools en procedures moeten uiteraard 
aangepast worden aan een context en evaluatie-
praktijken die evolueren. 

De organisatie:

• ontwikkelt de gepaste instrumenten, procedures 
en richtlijnen voor de organisatie van de evalua-
tiefunctie en de voorbereiding, uitvoering en het 
gebruik van evaluaties. 

• ziet toe op het effectieve gebruik van deze in-
strumenten, procedures en richtlijnen.

• ziet toe op de kwaliteit die ervoor zorgt dat de 
instrumenten, procedures en richtlijnen coherent 
blijven met de evaluaties uit de evaluatiesector en 
met de modus operandi van de organisatie.

3.3.2. Monitoring-systeem

3.3.2. De organisatie beschikt over een monito-
ringsysteem: opgelet! Dit criterium maakt deel 
uit van de basiscapaciteit van een organisatie 
inzake evaluatie. 

Dit systeem:

• levert relevante, betrouwbare en bruikbare ge-
gevens (op het niveau van output en outcome) 
voor de geplande evaluaties (evalueerbaarheid). 
De organisatie besteedt bijzondere aandacht aan 
de dataverzameling die het mogelijk moet maken 
om een uitspraak te doen over de indicatoren op 
outcome niveau. 

• verduidelijkt bij de start van een nieuw pro-
gramma of interventie welke gegevens beschik-
baar zullen zijn voor evaluaties en het beantwoor-
den van specifieke evaluatievragen. Dit draagt bij 
tot een goede afstemming tussen dataverzame-
ling en evaluatievragen. Wanneer relevant en/of 
gevraagd door de donor en om een vergelijking 
‘vóór’ en ‘na’ te kunnen maken, ontwikkelt het 
systeem ook een baseline voor de indicatoren. 

• is zo goed mogelijk afgestemd op de bestaande 
systemen van de partners waarmee wordt sa-
mengewerkt.
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De organisatie waakt erover dat:

• het systeem en de regelmatige analyse van ge-
gevens op hun beurt de beleidslijnen en evalua-
tievragen voeden. 

• dat de gegevens georganiseerd zijn en makkelijk 
toegankelijk. De evaluator moet op een efficiënte ma-
nier toegang kunnen krijgen tot de relevante niet-ge-
aggregeerde gegevens (bijv. gender, leeftijd, …).

3.4. Leiderschap, 
beheerswijze en 
waarden
Het leiderschap van de 
organisatie stimuleert 
de ontwikkeling van de 
evaluatiefunctie.

3.4.1. Ethische principes

3.4.1. Ethische principes: de organisatie definieert 
ethische principes die haar leiden in de voorberei-
ding, de uitvoering en het gebruik van evaluaties 
en past die ook toe. 

• Het kan daarbij gaan om ethische principes of 
deontologische regels die te maken hebben met 
dataverzameling: anonimiteit van de bron bij 
individuele interviews of online vragenlijsten, 
het niet delen van de transcripten van interviews 
met de opdrachtgever zodat interviewees zich vrij 
voelen om zich uit te drukken zonder vrees voor 
sanctionering, wat bijdraagt tot betrouwbaarheid 
van de gegevens. 

• Het kan ook gaan om ethische principes voor 
het delen van de evaluatieresultaten (zowel de 
negatieve als de positieve resultaten) bijv. met 
de partners, met de begunstigden (‘closing the 
feedback loop’), het grote publiek, … 

• En het kan ten laatste ook gaan om de richtlij-
nen die de organisatie hanteert als fundamentele 
principes tijdens een evaluatieproces (bijv. het 
betrekken van de partners bij de uitvoering, het 
garanderen van feedback aan de institutionele 
partners, of het betrekken van de doelgroepen, …).

3.4.2. Delen en integreren 
van de visie

3.4.2. Delen van de visie: de organisatie zorgt er-
voor dat de visie, de keuzes en beleidslijnen om-
trent evaluatie begrepen en gedeeld worden door 
het personeel en de betrokken partners.

• Het is goed dat de organisatie haar beleid inzake 
evaluatie expliciteert maar het is nog belangrijker 
dat dit beleid begrepen wordt en dat het personeel, 
op alle hiërarchische niveaus, dit integreert. 

• Het personeel van een organisatie moet in staat 
zijn het beleid inzake evaluatie uiteen te zetten en 
uit te leggen op externe vergaderingen, op verplaat-
sing wanneer ze partners of instellingen van het 
interventieland ontmoeten, en dus de functie van 
woordvoerder kunnen uitdragen voor evaluaties.
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• De belangrijkste partners van de organisatie 
moeten op de hoogte zijn van het beleid en de 
keuzes die gemaakt zijn rond evaluatie; het zijn 
de partners die vaak beschikken over gegevens 
die nuttig zijn voor evaluaties of aan wie gevraagd 
kan worden deze te verzamelen. Het is mogelijk 
dat zij niet altijd beschikken over de juiste compe-
tenties om dit te doen, wat een zekere investering 
vraagt in capaciteitsversterking (zie verder onder 
3.5.1.). Hun actieve betrokkenheid kan boven-
dien bijdragen aan de kwaliteit van evaluaties 
(op niveau van het proces, rapportering en het 
gebruik daarvan).

3.4.3. Leiderschap dat 
stimuleert

3.4.3. De managers en besluitvormers stimuleren 
de praktijk van evaluatie en het gebruik van de 
resultaten van evaluaties.: opgelet! Dit criterium 
maakt deel uit van de basiscapaciteit van een 
organisatie inzake evaluatie. Het management 
van een organisatie kan veel doen om de interesse 
voor evaluaties intern te versterken, de kwaliteit 
van het proces te verzekeren en het gebruik van 
de resultaten aan te moedigen.

Bijv.:

• door dit punt in te schrijven op de dagorde van 
teamvergaderingen of evaluaties ter sprake te 
brengen tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken 
met het personeel. 

• door medewerkers te betrekken bij de formule-
ring van evaluatievragen. 

• door syntheses van de belangrijkste resultaten 
van evaluaties actief te verspreiden binnen de or-
ganisatie.

3.4.4. Strategische dialoog

3.4.4. De resultaten van evaluaties geven aan-
leiding tot en input voor dialoog op strategisch 
niveau met de partners en donoren. Zowel succes 
als mislukking of minder goede resultaten komen 
aan bod, niet met het oog op controle of sanctie 
maar met het oog op verbetering en het identifi-
ceren van duurzame oplossingen voor problemen 
die werden vastgesteld in de uitvoering. 

3.5. Leren en 
versterken van 
competenties
De organisatie onder-
steunt het leren en ver-
sterkt de competenties 
inzake evaluatie.

3.5.1. Analyse en 
ontwikkeling van 
competenties

3.5.1. De organisatie analyseert of de nodige 
competenties en kennis (intern en bij partners) 
aanwezig zijn opdat de taken en rollen die wer-
den gedefinieerd uitgevoerd kunnen worden. De 
organisatie ontwikkelt indien nodig een concreet 
plan voor capaciteitsversterking. Voor de ANGS, 
kijk naar criterium 3.1. van de screening (aantal 
personen binnen de organisatie die gevormd wer-
den rond resultaatsgericht beheer).
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De organisatie:

• identificeert haar sterktes en zwaktes.

• bepaalt, waar nodig, de prioritaire acties voor het 
versterken of ontwikkelen van competenties. Dit 
brengt automatisch kosten met zich mee (vormin-
gen voor het personeel bijv.) die de organisatie goed 
moet inschatten en voorzien. Deze kosten moeten 
specifiek begroot zijn en zichtbaar in de jaarlijkse 
en meerjaarlijkse budgetten van de organisatie.

• denkt verschillende soorten acties uit: vorming 
van personeel, uitwisseling van ervaring tussen 
peers, punctuele ondersteuning door externe exper-
ten, bijkomende rekrutering. Het is duidelijk dat de 
organisatie haar competenties ook kan versterken 
door meer en beter samen te werken met andere 
organisaties (mutualisering van inspanningen). 

3.5.2. Reflectie over 
methodologieën

3.5.2. De leidinggevenden van de organisatie 
moedigen het personeel aan om na te denken 
over de methodologieën die kunnen toegepast 
worden in evaluaties. 

Zij kunnen bijv.:

• het personeel laten deelnemen aan technische 
netwerken rond evaluaties of aan internationale 
conferenties. Of het personeel aanmoedigen om 
met andere organisaties en peers uit te wisselen 
over methoden of interne evenementen orga-
niseren waarbij externe experten uitgenodigd 
worden en innoverende methoden, aanpakken 
en tools presenteren.

• innovatie en creativiteit omtrent methoden 
stimuleren door dit punt ter sprake te brengen 
tijdens de jaarlijkse evaluatie van het personeel. 

3.5.3. Toegankelijkheid van 
resultaten

3.5.3. De organisatie waakt erover dat de evalua-
tierapporten makkelijk en vlot te raadplegen zijn 
met het oog op een goed gebruik van de resultaten. 

• De rapporten alsook de data die werden ge-
bruikt maken deel uit van het systeem van ken-
nisbeheer binnen de organisatie. 

• Programmabeheerders hebben vlot toegang tot 
evaluatierapporten die betrekking hebben op ver-
gelijkbare thema’s of benaderingen. 

• Een medewerker die een nieuw project voorbe-
reidt, heeft snel een overzicht van alle relevante 
evaluaties die te maken hebben met een vergelijk-
bare thematiek, regio of groep van begunstigden.



42

3.5.4. Delen van resultaten

Met het oog op het stimuleren van leren en ver-
antwoording afleggen, neemt de organisatie het 
initiatief om de resultaten van haar evaluaties en 
evaluatiepraktijk zowel intern als extern te delen. 

• Het management kan binnen de organisatie 
ruimte creëren voor uitwisseling en discussie, 
zowel binnen het team als met de partners, om 
collectief leren (partnermeetings, lunchmeetings, 
interne seminaries, …) en het verspreiden van 
de belangrijkste lessen uit de verschillende uit-
gevoerde evaluaties (zowel qua inhoud als qua 
proces) te vergemakkelijken. 

• De vereisten rond transparantie zetten de orga-
nisaties aan om de resultaten van hun evaluaties 
te publiceren en om hiervoor de gepaste formats 
te ontwikkelen (bijv. een synthese in verschillende 
talen op de website van de organisatie). Dit format 
is aangepast aan de beoogde gebruikers en andere 
geïnteresseerden en aan het groot publiek. Binnen 
de Belgische context zijn organisaties overigens 
verplicht om binnen de drie maanden na aanvaar-
ding van het rapport, de resultaten ervan alsook 
de management response te publiceren. 

• Los van de wettelijke transparantievereiste kan 
de organisatie de evaluatieresultaten ook extern 
delen met het oog op het leerproces. De organisatie 
kan gebruik maken van elk evenement (fora, confe-
renties, netwerk meetings, workshops met deelne-
mers van verschillende organisaties, …) om extern 
te communiceren over de belangrijkste lessen ge-
trokken uit haar evaluaties en evaluatiepraktijken. 
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Bijlage B: Word format voor 
narratieve beoordeling

Criteria Beoordeling

Criteria hoodfstuk 1 Vrije beoordeling (max 1,5 pagina’s per criterium)

1.1. De validiteit van de informatie 
in de evaluatierapporten is 
verzekerd.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate is het goed gelopen bij de verschillende evaluaties die we 
analyseerden? Wat is er minder goed gelopen? Wat zijn verklarende 
factoren? Wat is onze conclusie op het niveau van het criterium? 
Denk eraan om te verwijzen naar concrete voorbeelden uit de be-
treffende evaluatierapporten. 

Antwoord:

1.2. De betrouwbaarheid 
van de informatie in de 
evaluatierapporten is verzekerd.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate is het goed gelopen bij de verschillende evaluaties die we 
analyseerden? Wat is er minder goed gelopen? Wat zijn verklarende 
factoren? Wat is onze conclusie op het niveau van het criterium? 
Denk eraan om te verwijzen naar concrete voorbeelden uit de be-
treffende evaluatierapporten.

Antwoord:

1.3. Het evaluatierapport 
verzekert de bruikbaarheid van de 
gegevens. 

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate is het goed gelopen bij de verschillende evaluaties die we 
analyseerden? Wat is er minder goed gelopen? Wat zijn verklarende 
factoren? Wat is onze conclusie op het niveau van het criterium? 
Denk eraan om te verwijzen naar concrete voorbeelden uit de be-
treffende evaluatierapporten.

Antwoord:

De goede praktijken  
(voor dit hoofdstuk)

Beschrijf (max 0,5 pagina’s)
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Criteria hoodfstuk 2 Vrije beoordeling (max 1,5 pagina’s per criterium)

2.1. De referentietermen voldoen 
aan minimale kwaliteitsvereisten 
en oriënteren de evaluatie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in welke 
mate bleek onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten en welke 
de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling (bewijs)? 
Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het niveau van 
het criterium? Denk eraan om te verwijzen naar concrete voorbeelden 
uit de verschillende evaluatieprocessen.

Antwoord:

2.2. De organisatie heeft een 
kwaliteitscontrole uitgevoerd van 
de referentietermen.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate bleek onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten 
en welke de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling 
(bewijs)? Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het 
niveau van het criterium? Denk eraan om te verwijzen naar concrete 
voorbeelden uit verschillende evaluatieprocessen.

Antwoord: 

2.3. De organisatie verzekerde de 
deelname van interne en externe 
stakeholders aan het proces met 
het oog op de onafhankelijkheid, 
kwaliteit en het gebruik van de 
evaluatie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate bleek onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten 
en welke de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling 
(bewijs)? Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het 
niveau van het criterium? Denk eraan om te verwijzen naar concrete 
voorbeelden uit de verschillende evaluatieprocessen.

Antwoord:

2.4. De organisatie verzekerde 
een toezicht op de kwaliteit van 
de uitvoering van de evaluatie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate bleek onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten 
en welke de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling 
(bewijs)? Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het 
niveau van het criterium? Denk eraan om te verwijzen naar concrete 
voorbeelden uit de verschillende evaluatieprocessen.

Antwoord:
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2.5. De organisatie heeft 
de evaluatie gebruikt om 
haar praktijk en die van de 
stakeholders inzake evaluatie te 
verbeteren. 

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate bleek onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten 
en welke de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling 
(bewijs)? Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het 
niveau van het criterium? Denk eraan om te verwijzen naar concrete 
voorbeelden uit de verschillende evaluatieprocessen.

Antwoord:

De goede praktijken  
(voor dit hoofdstuk)

Beschrijf (max 0,5 pagina’s)

Criteria hoodfstuk 3
Vrije beoordeling – zorg ervoor dat je de criteria die deel uitmaken van 
de basiscapaciteit inzake evaluatie vertegenwoordigen voldoende aan 

bod laat komen. (max 1,5 pagina per criterium)

3.1. Guidance: de organisatie 
expliciteert haar keuzes 
inzake evaluatie en het belang 
daarvan voor de organisatie. Dit 
oriënteert en ondersteunt de 
evaluatiefunctie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in welke 
mate is onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten en welke 
de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling (bewijs)? 
Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het niveau 
van het criterium? (Bijv. vinden we dat onze evaluatiefunctie goed 
georiënteerd wordt?)

Antwoord (let erop om goed te argumenteren voor het basiscriterium 
3.1.3. meerjarige programmering): 

3.2. Structuur, rollen en taken: 
de organisatie structureert de 
evaluatiefunctie en definieert 
de rollen en taken van iedereen 
die betrokken is (inclusief de 
partners) met het oog op de 
kwaliteit, de coördinatie, de 
onafhankelijkheid en het gebruik 
van de evaluatie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in welke 
mate is onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten en welke de 
zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling (bewijs)? Wat 
zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het niveau van 
het criterium? (Bijv. is er een duidelijke structurering die bijdraagt tot 
kwaliteit, onafhankelijkheid, coördinatie en gebruik van evaluaties?)

Antwoord (let erop om goed te argumenteren voor de basiscriteria 
3.2.1. afstemming evaluatie en besluitvorming en 3.2.2. definiëren 
van rollen en taken): 
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3.3. Normatief kader, procedures 
en instrumenten: de organisatie 
definieert een normatief kader, 
garandeert een kwaliteitsvolle 
uitvoering ervan en ontwikkelt 
de gepaste instrumenten en 
procedures om het evaluatiewerk 
te vergemakkelijken. 

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in welke 
mate is onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten en welke 
de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling (bewijs)? 
Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het niveau 
van het criterium? (Bijv. wordt de evaluatiepraktijk voldoende on-
dersteund door concrete instrumenten?)

Antwoord (Let erop om goed te argumenteren voor de basiscriteria 
3.3.1. instrumenten en 3.3.2. monitoringsysteem): 

3.4. Leiderschap, beheerswijze 
en waarden: het leiderschap 
van de organisatie stimuleert 
de ontwikkeling van de 
evaluatiefunctie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in 
welke mate is onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten en 
welke de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling 
(bewijs)? Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op 
het niveau van het criterium? (Bijv. wordt de ontwikkeling van de 
evaluatiefunctie voldoende gestimuleerd door het leiderschap en 
onze organisatiecultuur?)

Antwoord (let erop om goed te argumenteren voor het basiscriterium, 
3.4.3. stimulerend leiderschap): 

3.5. Leren en 
capaciteitsversterking: de 
organisatie ondersteunt het leren 
en versterkt de competenties 
inzake evaluatie.

Kijk opnieuw naar de subcriteria en volg de volgende vragen: in welke 
mate is onze praktijk gepast? Welke zijn de sterke punten en welke 
de zwakke punten? Waarop steunen we onze beoordeling (bewijs)? 
Wat zijn verklarende factoren? Wat is onze conclusie op het niveau 
van het criterium? (Bijv. vinden we dat onze organisatie voldoende 
leert uit en over evaluaties?)

Antwoord: 

De goede praktijken  
(voor dit hoofdstuk)

Beschrijf (max 0,5 pagina’s)

DIT BESTAND KAN GEDOWNLOAD WORDEN VAN DE DBE-WEBSITE.
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Bijlage C: Excel format voor 
LEADS-beoordeling 
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DIT BESTAND KAN GEDOWNLOAD WORDEN VAN DE DBE-WEBSITE.
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DIT BESTAND KAN GEDOWNLOAD WORDEN VAN DE DBE-WEBSITE.

Bijlage D: Panorama van 
de evaluaties van de 
laatste 3 jaar

NR
Datum 

en titel – 
evaluator(s)

Budget

Scope 
(ganse 

programma 
of onderdeel)

Doelstelling 
(leren/
verant-

woording 
afleggen/-

combinatie)

Tussen-
tijdse 

of eind-
evaluatie

Referentie-
termen 

beschikbaar 
(ja/nee)

Management 
response 

beschikbaar 
(ja/nee)

Doorloop-
tijd tussen 

contract en 
aanvaar-
ding van 
rapport)

1. 

2. 

Keuze van evaluaties voor het staal en argumentatie






