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De evaluaties worden uitgevoerd door de volgende studiebureau’s: 

- Focus UP: ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in de 
textielfabrieken in Indonesië  

- Aide à la Décision économique (ADE) : Appui à l’autonomisation des femmes au 
Maroc 

- Aide à la Décision économique (ADE) : Lutte intégrée contre la vulnérabilité et 
l’exclusion au Rwanda 

- HIVA-Katholieke Universiteit van Leuven: Youth engagement – 
Jongerenengagement in de bevordering van mensenrechten in ontwikkelingslanden 

- ACE Europe - HIVA-Katholieke Universiteit van Leuven: Advocacy for climate justice 
in Belgium 

 

De meningen die in dit document worden geformuleerd, vertegenwoordigen de 
standpunten van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijk de positie van de leden 
van de stuurgroep. 
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Afkortingen en acroniemen  

ADA Association Auto Développement Afrique 

ADE Aide à la Décision Economique  

AFEM Association des femmes chefs d’entreprise du Maroc 

AGR Activité(s) génératrice(s) de Revenu(s) 

ANAPEC Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 

APEFE Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger 

APROJUMAP Association pour la Promotion des Jumelages et de l'Amitié entre les Peuples  

BBL Bond Beter Leefmilieu 

BI Begunstigden door Imitatie 

BU Begunstigden door Uitstraling 

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CJP (Belgian) Climate Justice Platform 

CLA Collective Labour Agreement(s) 

CNCD Centre national de coopération au développement 

COP Conference of Parties 

CSOs Civil Society Organisations 

DBE Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

DGD Directorat General for Development 

DHS Demographic and Health Survey 

Enabel Belgische Ontwikkelingssamenwerking Agenschap – Agence belge de 
développement 

GB Groupe des Bénéficiaires 

GDPR  General Data Protection Regulation 

GI Groupe d’Imitateurs 

HFIAS  Household food insecurity access scale 

IFSI  Institut de Formation syndicale internationale 

ISVI  Internationaal Syndicaal Vorming Instituut 

KKP  Koopkrachtpariteit 
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LIVE  Lutte Intégrée contre la Vulnérabilité et l’Exclusion 

NB  Nieuwe begunstigden 

MAD  Dirham marocain 

MDD  Minimum Diet Diversity – Diversité alimentaire minimale 

MTR  Mid-term Review 

MUAC  Mid-Upper Arm Circumference 

ngo/NGO Niet-gouvernementele organisatie / Non-governmental organization 

PPI  Poverty Probability Index - Probabilité de pauvreté 

RWF  Rwandese Franc 

SAS  Seasonal Agricultural Survey - Enquête Agricole Saisonnière 

TGSL  Textile, Garment, Shoes and Leather 

ToC  Theory of Change 

VG   Vergelijkingsgroep 

VUP  Vision 2020 Umurenge Program 

WASH  Water And Sanitation for Health 

WEAI  Women’s Empowerment in Agriculture Index 

WWF  World Wide Fund for Nature 
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Algemene inleiding 

De 5 ‘baselinestudies’ die in dit dossier aan bod komen, kaderen in de bredere context van 
het leertraject impactevaluatie dat wordt gecoördineerd door een stuurgroep bestaande 
uit de ngo-federatie, ACODEV, Fiabel en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Directie Civiele Maatschappij; 
Dienst Resultaten; Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking). 

Bij wijze van inleiding willen we graag nog even herinneren aan de basisprincipes van 
impactevaluatie en in onderlinge overeenstemming drie vragen beantwoorden: 

1°. Wat is de impact van een ontwikkelingsinterventie? 

2°. Wat is een impactevaluatie? 

3°. Wat is een baseline en waarom een baseline? 

Het antwoord op die vragen is van essentieel belang om de baselinestudies te begrijpen. 

Wat is de impact van een ontwikkelingsinterventie?  

In evaluatiekringen zijn vandaag twee definities populair. De eerste is die van het DAC 
van de OESO en is vooral geschikt voor kwalitatieve methodes: “Impact heeft betrekking 
op de positieve of negatieve, primaire en secundaire langetermijngevolgen, al dan niet 
rechtstreeks en al dan niet opzettelijk veroorzaakt door een ontwikkelingsactie”. De andere 
definitie, van White (2010), is vooral geschikt voor kwantitatieve methodes en bepaalt 
impact als de verschillen tussen de waarden van indicatoren met en zonder de interventie.  

Die definitie kunnen we als volgt illustreren: 
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In het kader van de vijf evaluaties in dit dossier zal de impact van de interventie dus 
bestaan uit de som van die verschillen voor elke resultaatsindicator. 
 
Wat is een impactevaluatie? 

In tegenstelling tot de klassieke evaluaties, die meestal halverwege of aan het eind van 
een interventie de vijf evaluatiecriteria van het DAC van de OESO (relevantie, effectiviteit, 
efficiëntie, duurzaamheid en impact) onderzoeken, spitst de impactevaluatie zich vooral 
toe op drie punten: 

• de resultaten op middellange en lange termijn,  

• nagaan wat in de vastgestelde veranderingen werkelijk toe te schrijven is aan 
de interventie,  

• ten slotte onderzoekt de impactevaluatie niet enkel de omvang van de 
verandering, maar probeert zij ook nauwgezet te weten te komen hoe en 
waarom die verandering heeft plaatsgevonden door oorzakelijke verbanden aan 
te tonen tussen de activiteiten van de interventie en de verschillende 
resultaatsniveaus.  

 
De verschillende studies proberen vast te stellen en te meten welke effecten de hierna 
onderzochte interventies hebben voor de begunstigden, door de onderliggende 
mechanismen van de veranderingen toe te lichten (het “hoeveel”, het “waarom” en het 
“hoe” van de vastgestelde effecten). Om die drie vragen te beantwoorden, hebben de 
evaluatoren gewerkt met een mix van de volgende nauwgezette methodologische 
benaderingen. 

• In de eerste plaats een regelmatigheidsbenadering, die het oorzakelijk verband 
beoordeelt op basis van de regelmaat waarmee een verband optreedt tussen 
een bepaalde oorzaak en een gevolg. Dat betekent dat het oorzakelijk verband 
kan worden vastgesteld wanneer verschillende uitgangssituaties, die worden 
onderworpen aan dezelfde interventie, dezelfde effecten vertonen. Die aanpak 
verklaart niet “hoe” of “waarom” de vastgestelde effecten zich voordoen. 

• Ten tweede een contrafactuele benadering, waarvoor een begunstigde groep 
en een niet door de interventie begunstigde vergelijkingsgroep nodig zijn. Dat 
betekent dat het oorzakelijk verband wordt beoordeeld door de verschillen 
tussen die twee groepen te analyseren. Ook die aanpak spitst zich niet toe op 
het “waarom” of het “hoe” van de resultaten. 

• Ten derde een generatieve benadering die berust op het vaststellen van 
“oorzakelijke mechanismen” die de gewenste effecten voortbrengen. De aanpak 
is gebaseerd op een bestaande theorie voor de betreffende interventie (Theory 
of Change) waarmee de evaluator kan begrijpen welke factoren het 
vastgestelde effect veroorzaken. Bijgevolg maakt die aanpak een diepgaand 
inzicht in de interventie en de context mogelijk, door een gedetailleerde 
verklaring te bieden voor het waarom en het hoe. 

 
Wat is een baseline en waarom een baseline? 

Een baseline of nulmeting beschrijft de situatie bij de start van een interventie of een 
activiteit voor de groep van begunstigden en indien mogelijk voor een groep van niet-
begunstigden van dezelfde interventie of activiteit, die de vergelijkingsgroep wordt 
genoemd.  
 
De inlichtingen die in de baseline worden ingezameld en onderzocht zijn gegevens met 
betrekking tot specifiek gekozen indicatoren. De nulmeting vormt een essentieel element 
om vast te stellen welke resultaten toe te schrijven zijn aan de interventie, aangezien zij 
ons de kans zal bieden om de prestatie van de interventie te beoordelen op bepaalde 
momenten; in dit geval halverwege en aan het einde van de projecten. 
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De indicatoren en de methodes voor het inzamelen en analyseren van de gegevens voor 
de nulmeting kunnen kwantitatief en/of kwalitatief zijn.  
 
Een van de belangrijkste belemmeringen voor het systematiseren van de baselines is hun 
hoge kostprijs, doordat het nodig is om gegevens uit eerste hand in te zamelen via 
onderzoek op het terrein. Met de financiering van deze vijf impactevaluaties wilden de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en de DBE deze financiële belemmering uit 
de weg ruimen. 
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‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van 
vakbonden in de textielfabrieken in Indonesië   

1.  Inleiding 

1.1 Projectbeschrijving 

Het ‘Institut de Formation syndicale internationale / Internationaal Syndicaal Vorming 
Instituut’ (IFSI/ISVI) richtte een programma op dat zich toespitst op de versterking van 
vakbonden in de textielsector in Indonesië en meer bepaald op het versterken van 
de capaciteiten van partnervakbonden ter realisatie van betere arbeidsvoorwaarden, ter 
verbetering van het onderhandelen van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van 
werknemers uit de Textile, Garment, Shoes and Leather (TGSL)-sectoren op sectoraal- en 
bedrijfsniveau, ter versterking van de vakbondsbijstand aan haar leden, ter ondersteuning 
van de aanwezige samenwerkingsdynamiek tussen verschillende lokale TGSL-vakbonden, 
ter verhoging van het aantal TGSL-werknemers gedekt door een CAO, ter verbetering van 
de veiligheidscultuur binnen de TGSL-sectoren en het gericht informeren van de TGSL-
werknemers over hun rechten.  

Binnen dit project wordt er samengewerkt met drie Indonesische textielvakbonden, 
namelijk SPN, Garteks en GSBI. Het zijn deze lokale vakbonden die de focus van het 
programma vaststelden via een bottom-up proces uitgevoerd door IFSI/ISVI. De 
internationale sectorvakbond IndustriALL zorgt voor de lokale coördinatie van de 
uitgevoerde interventie. Deze evaluatie beperkt zich tot de vakbond SPN. 

Tijdens de opzet van het programma werd er vastgesteld dat er een groot onevenwicht 
bestaat tussen de genderratio onder de TGSL-werknemers, dat een vrouwelijke sector bij 
uitstek vertegenwoordigt in Indonesië, en de genderratio onder de TGSL-
vakbondsvertegenwoordigers, waar een grote meerderheid van de vertegenwoordigers 
mannelijk is. Ook werd er aangetoond dat vrouwelijke werknemers in deze sectoren met 
specifieke problemen te kampen hebben, zoals seksuele intimidatie, een gebrek aan 
moederschapsbescherming, enz. Aan de hand van het programma werden vervolgens 
doelstellingen geformuleerd rond de genderratio van de vakbondsvertegenwoordigers van 
de partnervakbonden, het onderhandelen van CAO’s met clausules rond 
moederschapsbescherming en seksuele intimidatie alsook rond het sensibiliseren van 
werknemers rond deze thema’s. Het voorwerp van deze impactevaluatie maakt bijgevolg 
het genderluik uit van het opgezette programma van IFSI/ISVI, dat integraal deel 
uitmaakt van het landenprogramma en voortkwam uit de nodenanalyse van de 
partnervakbonden gefaciliteerd door IFSI/ISVI. Dit is een gevarieerd luik met oog voor de 
rol van de vrouw binnen de werkomgeving en binnen de vakbondsorganisatie, alsook hun 
specifieke noden op vlak van arbeidsvoorwaarden.  

Er wordt gebruik gemaakt van de Theory of Change (ToC) en het assessment grid, dat 
door Syspons werd opgesteld tijdens een eerste fase. In het assessment grid worden acht 
evaluatievragen opgelijst met bijhorende indicatoren. De eerste drie evaluatievragen 
werden als zeer belangrijk aangeduid (++), de vierde en vijfde evaluatievraag als 
belangrijk (+) en de laatste drie evaluatievragen kregen geen toekenning van 
belangrijkheid, vermoedelijk door de overlapping met andere evaluatievragen. Om alle 
basisgegevens te kunnen verkrijgen bestaat deze studie uit een kwantitatief gedeelte, in 
de vorm van een survey-onderzoek, en een kwalitatief gedeelte, in de vorm van interviews 
en casestudies. 
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1.2 Geëvalueerde activiteiten 

1.2.1  Survey-onderzoek 

Het uitgevoerde survey-onderzoek zorgde voor een verzameling van 1358 
respondenten, wat 974 meer vragenlijsten zijn dan voorop beoogd werd en overeenkomt 
met een responspercentage dat 85% hoger ligt dan voorzien. In de methodologische nota 
van januari 2018 van FocusUP werd een steekproeftrekking voorgesteld in zeven fabrieken 
verspreid over drie provincies. Deze responscijfers liggen gemiddeld op 85%. Het laagste 
responscijfer is 72%. In één fabriek (PT. Asia Dwimitra Industri) werden er geen interviews 
afgenomen omdat het management de medewerking geweigerd heeft op het moment van 
de vooraf vastgelegde afspraak. Ook een andere fabriek (PT. Daehan Global) liet weten 
verder geen medewerking te verlenen aan het onderzoek maar deze fabriek werd 
vervangen door PT. Ricky Putra Globalindo. Er werd gekozen om respondenten niet 
buiten de fabriekscontext om te bevragen omdat dit het vakbondsleiderschap in een 
moeilijke situatie zou plaatsen en de relaties tussen vakbond en management op een 
negatieve manier beïnvloed zouden worden. Dit brengt ook negatieve gevolgen met zich 
mee gezien er in die fabrieken waar er geen toestemming werd verkregen er zich een 
afwijkende situatie kan voordoen in vergelijking met de fabrieken waar wel toestemming 
werd gegeven. Uiteindelijk werd er bij zes fabrieken data verzameld. Het ontbreken 
van ledenbestanden zorgde ervoor dat het aselect selecteren van respondenten op basis 
van ledenlijst onmogelijk bleek. Bijgevolg werden SPN-leden ter plaatse gemobiliseerd die 
ten tijde van de dataverzameling in de fabriek aanwezig waren. Groepen van respondenten 
vulden de vragenlijsten in onder begeleiding van 10 interviewers, waarvan twee lokale 
experten die bij problemen de andere interviewers bijstonden.  

1.2.2  Interviews 

Naast survey-onderzoek werd er in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van interviews. In 
totaal werden er 44 interviews afgenomen, wat het dubbel aantal gerealiseerde 
interviews betekent in vergelijking met het vooropgestelde aantal. Er waren meer 
interviews op fabrieksniveau noodzakelijk omdat er op fabrieksniveau een tweeledige SPN-
structuur aanwezig is die bij aanvang van het programma en bij het opstellen van de 
eerste methodologische nota door Syspons niet gekend was. De tweeledige structuur 
bestaat uit een bestuursniveau en de SPN-vertegenwoordiger. Om inzicht te krijgen in de 
werking van de fabrieken, de relaties tussen de vakbond en het fabrieksmanagement en 
thema’s die op fabrieksniveau van belang zijn, was het belangrijk om verschillende 
respondenten te bevragen op alle niveaus in de fabrieken gezien de inzichten die gedeeld 
kunnen worden binnen het kader van deze studie en evaluatievragen. 

Voor de semigestructureerde interviews werd er een topiclijst ontwikkeld en een 
verkorte surveyvragenlijst gebaseerd op een aantal centrale vragen in de vragenlijst voor 
de SPN-leden. Deze surveyvragenlijst werd bij het begin van de interviews aan de 
respondenten overhandigd.  

1.2.3  Casestudies 

Er werden zeven target casestudies in fabrieken vooropgesteld en voor alle werden er 
voldoende kwantitatieve en/of kwalitatieve data verzameld. Toch kon niet voor alle 
casestudies het fabrieksmanagement worden geïnterviewd. Enkel in vier van de fabrieken 
was het fabrieksmanagement bereid om mee te werken aan het onderzoek.  
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2. Baseline metingen – evaluatievragen en indicatoren  

2.1 In welke mate wijzigde de genderratio in het vakbondsleiderschap en op 
het niveau van de shop stewards? 

Het bijhouden van een accuraat ledenbestand is een moeilijke opgave. Het volume aan 
werknemers kan enorm verschillen van seizoen tot seizoen en een groot deel van de 
werknemers heeft daarenboven ook tijdelijke contracten. De cijfers moeten dan ook vooral 
als een indicatie worden beschouwd. De SPN-syndicalisatiegraad varieert sterk met een 
laag percentage (18,7%) in fabriek X1 en hoog percentage fabriek Y (bijna 82%). Er is ook 
een sterke variatie betreffende fabrieksgrootte, gaande van fabriek Z met 805 werknemers 
tot fabriek Y met bijna 73.000 werknemers.  

Uit cijfers betreffende vrouwelijke arbeiders en vrouwelijke vakbondsleden per 
provincie voor zes provincies in Java blijkt dat ongeveer 74,5% van de arbeiders vrouwen 
zijn. De verhouding van het aantal vrouwelijke SPN-leden is 74,91%, wat betekent dat er 
gesproken kan worden van een quasi-perfecte afspiegeling van arbeiders en het 
ledenbestand. Er is slechts één provincie, DI Yogyakarta, waar het aandeel vrouwelijke 
SPN-leden (58,8%) lager ligt dan het aandeel vrouwelijke arbeidsters (74,2%). Verder is 
de hoge syndicalisatiegraad opmerkelijk. Niet minder dan 67,5% van de arbeiders is 
gesyndikeerd bij SPN. Er kan worden verondersteld dat de totale syndicalisatiegraad nog 
hoger ligt omdat in vele fabrieken naast SPN nog andere vakbonden actief zijn.  

De bestudering van de vakbondsvertegenwoordiging in de drie provincies waar het 
veldonderzoek heeft plaatsgevonden, toont echter aan dat op alle niveaus (provinciaal, 
districts-, en fabrieksniveau) vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn. De gemiddelde 
vrouwelijke vertegenwoordiging op provinciaal niveau is 17,65%, op districtsniveau 
21,28% en op fabrieksniveau 27,9%. Over het algemeen zijn vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd en dit wordt sterker naarmate men hoger in de hiërarchie van de 
vakbond opklimt. 

In elke fabriek heeft SPN ook een bestuur. Het percentage vrouwelijke bestuursleden per 
fabriek varieert sterk van 14,28% (fabriek X) tot 45,5% (fabriek W). In alle fabrieken is 
er echter een ondervertegenwoordiging van bestuursleden in verhouding tussen het aantal 
vrouwen en mannen binnen de totale groep van leden. 

Ook bij het aantal SPN-vertegenwoordigers in de fabrieken is er een sterke variatie van 
vrouwelijke vertegenwoordigers. In fabriek X bedraagt het percentage vrouwelijke 
vertegenwoordigers 4,17% tot 62,9% in fabriek V. In de meeste fabrieken blijven de 
vrouwen wel ondervertegenwoordigd, maar de ondervertegenwoordiging is in de meeste 
fabrieken minder uitgesproken in vergelijking tot het bestuursniveau. 

Concluderend kan gesteld worden dat de baselinemeting de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen binnen het SPN-bestuursapparaat bevestigt. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat het percentage vrouwen in de organisatie afneemt naarmate we stijgen 
binnen de hiërarchische structuren van SPN.  

Volgens de interne statuten van SPN dienen binnen alle bestuursorganen op alle niveaus 
30% vrouwen te zetelen, anders blijven de zetels (quota) voor de vrouwen open. Dit 
percentage vrouwenvertegenwoordiging wordt echter zelden bereikt. Het nationale 
vakbondsleiderschap beseft dat het instellen van quota’s voor vrouwen niet 
voldoende is om vrouwen in leiderschapsposities aan te trekken. Daarom heeft het 
ook initiatieven genomen om de leiderschapskwaliteiten van vrouwen binnen de vakbond 
te ontwikkelen zoals op verschillende hiërarchische niveaus Women’s Committees 
oprichten. Het is ook de bedoeling dat deze comités gendertrainingen zullen ontvangen 
van IndustriALL en dat zij meer zullen focussen op vrouwenzaken, waar de reguliere 
werking van SPN globaal gezien toch vooral focust op tewerkstellingsaspecten.  

 
1 Wegens privacyredenen zijn de fabrieksnamen geanonimiseerd.  
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Culturele factoren worden als belangrijkste kenmerken aangehaald voor de 
beperkte doorstroom van vrouwen naar vertegenwoordigende en leidinggevende 
posities binnen SPN. Vrouwen dienen voor activiteiten naast het werk in de fabriek en voor 
activiteiten die overnachting buitenshuis impliceren de toestemming te krijgen van hun 
mannen. Dit belemmert hen vooral in vormingsactiviteiten die een mogelijke doorstroming 
binnen SPN mogelijk maken. Een bijkomend dominant, cultureel aspect is dat vrouwen 
vaak niet beschouwd worden als ‘leiders’.  

2.2 In welke mate zijn de vakbondsleden gesensibiliseerd omtrent gender? 

Het inventariseren van het begrip van concepten betreffende genderkwesties via survey 
is niet mogelijk. Daarvoor dienen kwalitatieve interviews te worden gebruikt. Via survey 
werd wel impliciet naar de opvattingen van werknemers gepeild, ook inzake 
gendergerelateerde problemen in de fabrieken.  

Ongeveer 44% van de respondenten geeft aan dat er geen enkel probleem in de fabriek 
is. Op de tweede plaats, en dus eigenlijk het belangrijkste probleem, blijkt het gebruik van 
aanstootgevend taalgebruik te zijn (16,56%). Andere gendergerelateerde problemen 
(zoals seksuele intimidatie, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, 
zwangerschapsbescherming en zwangerschapsverlof) scoren erg laag. In drie van de zes 
fabrieken wordt ‘aanstootgevend taalgebruik’ als het belangrijkste probleem beschouwd, 
terwijl het in de andere fabrieken niet eens in de top 3 komt. Gezondheids- en 
ongevallenrisico’s worden in alle fabrieken beschouwd als een top-3 probleem. 
Vervolgens wordt ook de betaling van het salaris als belangrijke aangelegenheid 
aangestipt. 

Betreffende opvattingen over gendergerelateerde topics voor de respondenten bij het 
survey-onderzoek verlopen de meeste opvattingen in de vooropgestelde richting. 
Ongeveer één op drie werknemers is echter van mening dat zwangere vrouwen niet 
zouden mogen werken en 29% van de respondenten is ook van mening dat mannen leiders 
zouden moeten zijn en niet vrouwen. Deze laatste vaststelling is in overeenstemming met 
wat er uit de kwalitatieve interviews konden kon worden vastgesteld, namelijk dat er 
sterke cultureel-religieuze barrière is voor vrouwen om leiderschapsrollen op te 
nemen. Gelijklopend kon worden vastgesteld dat meer mannen dan vrouwen vinden dat 
mannen leiders zouden moeten zijn en dat meer mannen dan vrouwen vinden dat 
zwangere vrouwen thuis zouden moeten blijven.  

Niet minder dan 1 op 3 werknemers zegt echter wel dat er een probleem is bij de 
toepassing van gelijke rechten voor mannen en vrouwen binnen de fabriek. Meer dan de 
helft van de respondenten zegt dat er bovendien een probleem is met de bescherming van 
zwangere vrouwen. Meer dan 50% zegt dat er een probleem is met het gebruik van 
aanstootgevend taalgebruik in de fabriek. En zelfs 27% stelt dat er een probleem is met 
seksuele intimidatie in de fabriek. Opvallend is ook dat meer dan 60% van de 
respondenten aangeeft dat er meer vrouwelijke SPN-vertegenwoordigers zouden moeten 
zijn.  

In algemene zin begrijpt het nationaal management van SPN gender als "gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen zodoende dat er geen onderscheid wordt gemaakt in lonen 
tussen mannen en vrouwen voor gelijke posities, het gelijke recht om lid te worden van 
vakbonden en deel uit te maken van het management van de vakbond, evenals het recht 
om vakbondsleider te worden”. De familiale context en de rol die hierin dient te worden 
opgenomen, is voor veel vrouwen een hindernis om verschillende posities binnen de 
vakbond te bekleden. De nationale vakbondsleiding lijkt ook niet meteen een antwoord te 
hebben op hoe het deze culturele context tegemoet kan komen om vrouwen toch de facto 
gemakkelijker toegang te bieden tot verschillende vakbondsposities. 

Ook bij vakbondsvertegenwoordigers op provinciaal-, district- en op fabrieksniveau 
bestaan dezelfde percepties, hoewel er kon worden vastgesteld dat men op lagere 
hiërarchische niveaus nog sterker mannen als leider ziet. Het dient vermeld dat het 
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concept gendergelijkheid op lagere hiërarchische niveaus meestal gelijk staat met het 30% 
streefdoel aan vrouwelijke vertegenwoordigers. 

Het concept gender mainstreaming wordt op geen enkel niveau en door geen enkele 
geïnterviewde respondent correct omschreven. In het beste geval komt men tot een 
definiëring die dezelfde is als gendergelijkheid. 

Ook het concept van integratie van genderaspecten wordt niet voldoende helder begrepen. 
Dezelfde argumenten en problemen als onder het concept gendergelijkheid worden hier 
naar voren gebracht. Impliciet worden aspecten zoals zwangerschapsbescherming, 
zwangerschapsverlof en het recht op borstvoeding wel meegenomen binnen dit concept.  

Zwangerschapsbescherming wordt op alle niveaus binnen SPN direct geïnterpreteerd in 
relatie tot de bescherming van zwangere vrouwen binnen het normatieve (wettelijke) 
kader van de ‘Manpower Act No.13’ van 2013. Er is een beleid dat deze 
zwangerschapbeschermende maatregelen dienen te worden opgenomen in een CAO. 
Eén van de verantwoordelijkheden van de SPN-vertegenwoordiging op fabrieksniveau is 
het controleren, monitoren en verzekeren dat de fabriek de wetgeving en CAO toepast. 
Enkel met betrekking tot het installeren van voorzieningen om borstvoeding te geven zijn 
er indicaties dat dit niet wordt aangemoedigd of gefaciliteerd op fabrieksniveau. In de 
meeste fabrieken werd gerapporteerd dat zwangere vrouwen naar veiligere units 
overgeplaatst worden waardoor ze niet in aanraking komen met gevaarlijke producten en 
zittend werk kunnen uitoefenen. Er is ook een impliciete regel dat zwangere vrouwen geen 
overwerk mogen doen, maar in vele fabrieken werd vastgesteld dat dit wel het geval is. 
Volgens SPN heeft dit te maken met het feit dat vrouwen de extra overuren nodig hebben 
om financieel rond te komen. 

Op SPN nationaal niveau wordt seksuele intimidatie beschouwd als denigrerende acties 
en pesterijen ten aanzien van vrouwen en in het bijzonder acties die fatsoensnormen 
overschrijden. De vakbondsleiding onderkent dat het vaststellen van een dergelijk gedrag, 
zoals obsceen taalgebruik, moeilijk is. De nationale vakbondsleiding beschouwt de controle 
op seksuele intimidatie als een van de taken van de vakbondsvertegenwoordiging op 
fabrieksniveau. Het is duidelijk dat het begrip seksuele intimidatie onvoldoende is gekend 
op provinciaal, districts- en fabrieksniveau. 

2.3 Welke invloed hadden de geïmplementeerde vormingsactiviteiten op SPN? 

Er zijn reeds enkele specifieke gendertrainingen in 2017 georganiseerd binnen het kader 
van het ISVI-programma. Een aantal van deze deelnemers werd geïnterviewd in het kader 
van de semigestructureerde interviews van het vakbondsleiderschap. De effecten van deze 
training zijn eerder beperkt omdat deze beschouwd dienen te worden als try-out. 
Daarnaast is het te vroeg om een doorstroming van de inhoud van deze trainingen 
binnen SPN te detecteren.  

Meer dan 35% vrouwelijke leden en vakbondsvertegenwoordigers van SPN namen deel 
aan trainingen, wat dus een sterke vrouwelijke ondervertegenwoordiging is gezien 
het feit dat het aantal vrouwelijke SPN-leden in Java ongeveer 75% is en buiten Java 
ongeveer 45%. Niettemin wordt hier wel het streefdoel van 30% vrouwelijke participatie 
gehaald. Voor alle activiteiten in 2017 namen ongeveer 32% vrouwen deel. Op het niveau 
van de fabrieken kan er worden vastgesteld dat 54% van de mannen en 43% van de 
vrouwen één of andere training of informatiesessie hebben ontvangen van SPN in de 
afgelopen 12 maanden. Opgesplitst naar fabriek, blijft de vaststelling standhouden dat 
verhoudingsgewijs meer mannen dan vrouwen worden getraind, met uitzondering van 
fabriek U waar meer vrouwen (26%) dan mannen (23%) werden getraind. Het valt ook 
op dat de verschillen tussen de fabrieken vrij groot zijn. In sommige fabrieken hebben 
meer dan 60% van de mannen en vrouwen het afgelopen jaar een training of 
informatiesessie gehad. In andere fabrieken zakt dat percentage tot iets boven de 20%.  

Van alle vrouwelijke en mannelijke leden die een training hebben gevolgd, participeerden 
de meeste aan een training over salarisonderwerpen en gezondheids- en ongevallenrisicos 
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op het werk. Opvallend is ook dat het aantal vrouwen dat een training heeft gevolgd over 
gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en over seksuele intimidatie opmerkelijk lager 
ligt dan de mannen. Men zou kunnen verwachten dat verhoudingsgewijs meer vrouwen 
aan deze trainingen zouden deelnemen. 

2.4 In welke mate werden de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO) 
succesvol onderhandeld? 

In Java hebben ongeveer 1 op 3 bedrijven waar SPN actief is een CAO. Dit percentage 
is ongeveer gelijk wanneer de periode 2014-2017 vergeleken wordt met januari 2018. De 
juridische definitie van bedrijfsregulaties is “regelgeving opgemaakt door de werkgevers 
welke de tewerkstellingsmodaliteiten en de bedrijfsregels bepaalt” (Article 1 Subarticle 20 
of Law number 13 Year 2003 on Manpower). Het is duidelijk dat vakbonden een zeer 
belangrijke rol spelen in het opstellen van CAO’s en dat zij de macht van hun gedeelde 
kennis kunnen gebruiken. In fabriek U werd echter een oude CAO nog niet vernieuwd 
omdat er een conflict bestaat over de toepassing van de minimumlonen. Opvallend ook is 
dat in alle fabrieken, met uitzondering van één (fabriek X), geen specifieke bepalingen zijn 
opgenomen rond seksuele intimidatie. Bepalingen rond zwangerschap hebben vooral 
betrekking op zwangerschapsverlof en menstruatieverlof en minder op 
zwangerschapsbescherming. Er is dus nog veel ruimte voor vooruitgang de komende 
jaren. Er worden door SPN geen bestanden bijgehouden van welke acties worden 
ondernomen om bepalingen van de CAO’s af te dwingen op districtsniveau. In algemene 
termen werd vastgesteld dat men op alle niveaus tracht de uitvoering van de CAO te 
bewaken omdat het de basis vormt voor gesprekken met het management in geval van 
specifieke en individuele problemen. 

2.5 In welke mate beantwoordde het mechanisme voor klachtenbehandeling 
de noden van vakbondsleden met betrekking tot genderkwesties? 

In het survey-onderzoek bij de leden van SPN werd de vraag gesteld of zij als lid van de 
vakbond de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met SPN, en indien dit het geval 
was, over welke onderwerpen zij hebben gesproken met de SPN-vertegenwoordigers. Op 
het gebied van gendergerelateerde onderwerpen valt op dat contacten in verband met 
zwangerschapsbescherming en zwangerschapsverlof het belangrijkste zijn, 
gevolgd door aanstootgevend taalgebruik, gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, en 
seksuele intimidatie. Wat zeer opmerkelijk is, is dat het verhoudingsgewijs meer 
mannen dan vrouwen zijn die betreffende deze thema’s contact hebben gehad met SPN-
vertegenwoordigers. Verder is het belangrijk dat maar liefst 42,7% van de vrouwen nooit 
contact heeft gehad met SPN in verband met deze thema’s terwijl dit percentage voor 
mannen 25,8% bedraagt. 

In de survey werd ook gevraagd wat de respondenten doen in het geval zij problemen in 
de fabriek ervaren. Ongeveer 1 op 3 respondenten contacteert in deze gevallen een SPN-
vertegenwoordiger. Eén op vier stapt naar een directe manager en ongeveer 1 op 5 
contacteert een collega die het probleem voor hem of haar aankaart bij een SPN-
vertegenwoordiger. Ongeveer 15% contacteert een collega die op zijn/haar beurt het 
probleem aankaart bij een directe leidinggevende. Dit betekent dat in ongeveer de helft 
van de gevallen SPN wordt ingeschakeld om een probleem van de werknemers op te 
lossen. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn verwaarloosbaar, met uitzondering 
van de gevallen waarin men totaal geen actie onderneemt in geval van een probleem. Bij 
vrouwen ligt dit percentage op 12,39% waar dit bij de mannen slechts 2% bedraagt.  

Wanneer leden problemen ervaren in de fabriek wordt meestal een oplossing gezocht 
binnen de fabriek zelf. Als problemen niet opgelost geraken, wordt er soms overwogen 
om rechtszaken aan te spannen. Dit wordt echter zoveel mogelijk vermeden. In sommige 
gevallen worden ook protestacties georganiseerd, maar de mobilisatie van werknemers 
verloopt steeds moeilijker en is niet altijd effectief. Inzake gendergerelateerde zaken, en 
in het bijzonder seksuele intimidatie, wordt meestal gekozen voor een directe bemiddeling 
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tussen de betrokkenen. Men wil vermijden dat dergelijke problemen terechtkomen bij de 
families van de betrokkenen omdat dit het uitwerken van oplossing bemoeilijkt. 

De tevredenheid bij de leden van de vakbond over dienstverlening van de 
vakbond, in die gevallen waarbij vakbondsleden problemen hebben aangekaart, is zeer 
hoog. Rond de 70% van de mannen én vrouwen is tevreden met de geleverde diensten. 
Ongeveer 21% bij de mannen en ongeveer 29% bij de vrouwen zegt noch tevreden, noch 
ontevreden te zijn. Dit is een vrij hoog percentage, rekening houdend met het feit dat 
deze vraag inherent vatbaar is voor sociaal wenselijke antwoorden. De vakbondsleden 
waren immers op de hoogte dat het onderzoek in samenwerking met SPN werd 
georganiseerd. In fabriek U zegt meer dan de helft van de werkneemsters die een 
probleem ervoeren dat ze noch tevreden noch ontevreden zijn over de geleverde diensten, 
in fabriek V is dit 40%, in fabriek Y 30%, in fabriek Z 20%. Het hoge percentage in fabriek 
U is waarschijnlijk ingegeven door het feit dat het wettelijk minimumloon in deze fabriek 
niet wordt uitbetaald. 

2.6  In welke mate kan een multiplicatoreffect met betrekking tot 
genderkwesties worden vastgesteld? 

Deze vraag vormt het voorwerp van de mid-line en de finale meting op het moment 
dat al een voldoende aantal gendertrainingen zijn gegeven en er al een zekere tijd tussen 
de trainingen en het moment van meting is verstreken, zodat deelnemers de tijd hebben 
gehad om de informatie te laten doorstromen binnen de organisatie.  

2.7 In welke mate voelen vrouwelijke leden zich beter vertegenwoordigd 
binnen de vakbonden? 

Meer dan 85% van de mannen en meer dan 90% van de vrouwen zegt zeer overtuigd en 
gematigd overtuigd te zijn dat SPN vecht voor hun rechten als werknemer in de 
fabriek. Op de vraag of hun vakbondslidmaatschap voldoet aan de verwachtingen ten 
aanzien van hun lidmaatschap, stelt meer dan 80%, zowel bij de mannen als de vrouwen 
dat hun verwachting grotendeels of volledig wordt ingelost. Slechts een kleine 
groep van 10% vrouwen en 15% mannen zegt dat dit slechts gedeeltelijk het geval is. De 
principes van de vakbond waren een belangrijke beweegreden van de leden om lid te 
worden van de vakbond. Meer dan 90% van de vrouwen en mannen stelt dat een arbeider 
lid zou moeten worden van een vakbond omdat vakbonden de rechten van de werknemers 
verdedigen in de fabrieken. Meer dan 80% van de leden stelt lid te zijn geworden omdat 
ze geloven in democratische en solidaire samenleving en meer dan 85% van zowel de 
vrouwen als mannen zegt lid te zijn geworden omdat SPN vecht voor de gelijke rechten 
van mannen en vrouwen. Het vertrouwen in SPN is bijzonder hoog in vergelijking 
met andere vakbonden. Meer dan 90% zegt lid te zijn geworden omdat SPN de rechten 
van leden meer verdedigt dan andere vakbonden. Meer dan 80% van de leden zegt lid te 
zijn geworden om beter geïnformeerd te worden over wat er zich in de fabriek afspeelt en 
omdat de vakbonden hen helpen in geval van problemen (meer dan 90% voor zowel 
mannen als vrouwen). 

Verder werd ook vastgesteld dat vrouwen op alle onderwerpen minder vaak participeren 
dan mannen. Over het algemeen kan worden gesteld dat de verschillen in 
participatievormen waarbij actieve inzet wordt vereist of die dienen te worden uitgeoefend 
tijdens de vrije tijd tussen mannen en vrouwen, nog groter worden. 

In 45% van de gevallen kunnen vrouwelijke werknemers meestal terecht bij vrouwelijke 
SPN-vertegenwoordigers in geval ze contact zoeken met SPN. In 55% van de gevallen 
krijgen ze meestal te maken met een mannelijke vertegenwoordiger. In sommige 
fabrieken kunnen vrouwen bijna uitsluitend terecht bij mannelijke 
vertegenwoordigers. Dit heeft gevolgen voor de (onder-)rapportering van 
gendergevoelige thema’s zoals seksuele intimidatie.  



 

 14 

2.8 In welke mate wijzigde de vakbondsperceptie van vakbondsleden als 
gevolg van de bevordering van gender? 

Tijdens het uittesten van de interviews bleek dat het onmogelijk was om de semantische 
differentialen toe te passen binnen de Indonesische context. Daarom werd deze vraag 
geschrapt uit de vragenlijst. 

3. Methodologische uitdagingen 

3.1  Moeilijkheden die zich hebben voorgedaan 

Slechts in vier van de zeven targetfabrieken, met een vertegenwoordiging van SPN, bleek 
het management van de fabrieken bereid tot een gesprek met het onderzoeksteam. Het 
is dankzij de goede relaties van SPN met het management in de vier fabrieken dat 
uiteindelijk een kort interview werd toegestaan. De aanvullende informatie die deze 
interviews opleverde, was echter minimaal. De meeste informatie van de casestudies 
kwam uit de kwantitatieve bevraging, de semigestructureerde interviews met de 
vakbondsleiding en de documentanalyse.  

Aangezien het al bijzonder moeilijk was om het management in SPN-fabrieken te 
overtuigen van medewerking aan het onderzoek, bleek het engageren van medewerking 
van het management van niet-SPN fabrieken onmogelijk. De enige manier om 
medewerking van niet SPN-fabrieken te realiseren is dat fabrieken worden 
gedwongen om mee te werken met het onderzoeksteam. Dit is enkel mogelijk door een 
overeenkomst tussen Belgische en Indonesische officiële autoriteiten (Ministeries van 
Buitenlandse Zaken).  

De mogelijkheden om zonder goedkeuring en medewerking van het fabrieksmanagement 
arbeid(st)ers te bevragen is onderzocht maar dit werd echter ten stelligste afgeraden door 
de lokale experten en het SPN-leiderschap. Het selecteren van controle-fabrieken zou 
geen werkbare onderzoeksstrategie zijn binnen de context van de Indonesische TGSL-
sector. Het niet opnemen van de controlefabrieken heeft ook geen bijzonder grote 
implicaties voor het impactonderzoek. Aangezien voor de targetfabrieken bijkomende 
surveydata werd verzameld, zou het vergelijken van de controlefabrieken en 
targetfabrieken gebeuren op basis van verschillende data, waarbij de data van de 
controlefabrieken gekenmerkt zou worden door een lagere validiteit en betrouwbaarheid. 
Het objectief om impact te meten via een quasi-experimenteel design blijft overeind. 

Het trekken van representatieve steekproeven op basis van ledenlijsten bleek 
problematisch te zijn. Van twee van de zes fabrieken werden lijsten aangeleverd, maar 
deze bleken onvolledig te zijn. De reden voor het niet aanleveren van de ledenlijsten in de 
fabrieken berust op het feit dat SPN deze ledenlijsten niet zelf beheert. Het ontbreken van 
(accurate) ledenbestanden had belangrijke consequenties voor het veldonderzoek. Gezien 
de grote participatie (hoge respons), was het onderzoeksteam in staat op het moment van 
de bevraging een groot aantal SPN-leden willekeurig te kiezen die op dat moment 
aanwezig waren in de fabriek. 

3.2  Methodologische aanbevelingen 

Hoewel al twee maanden voor de start van het survey-onderzoek afspraken werden 
gemaakt met SPN en de fabrieken, werd het schema van interviews tot op de allerlaatste 
momenten herzien, wat grote logistieke problemen opleverde voor het interviewerteam. 
Een belangrijk uitdaging voor de tweede fase vormt het longitudinale karakter van de 
studie. Van de 1358 geïnterviewde respondenten waren er 913 (67,2%) bereid hun 
contactgegevens (telefoonnummers) te geven. Het wordt een grote uitdaging om deze 
personen tijdens de tweede meting (mid-term) terug te vinden en tot verdere 
samenwerking te bewegen.  
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Een andere belangrijke programmatorische uitdaging voor SPN en IFSI-ISVI heeft te 
maken met een aantal sterk verankerde culturele waarden. Binnen de Indonesische 
context is het niet vanzelfsprekend dat vrouwen een publieke rol opnemen. Vrouwen 
dienen naast hun werk voor de vakbond en/of in de fabriek, nog belangrijke huishoudelijke 
taken op te nemen. Deze maatschappelijk-culturele context kan een belemmering vormen 
voor de realisatie van de doelstelling van het programma. Het zal dan ook bijzonder veel 
creativiteit en doortastendheid vergen om, rekening houdend met deze context, de 
doelstelling van het programma te bereiken.  
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Steun aan de empowerment van vrouwen in 
Marokko 

1.  Inleiding 

Deze impactevaluatie heeft betrekking op de kwalitatieve verbetering van het 
ondernemerschap en de inzetbaarheid van vrouwen op de arbeidsmarkt in 
Marokko en kadert in de ruimere context van het leertraject impactevaluatie. Deze studie 
probeert de effecten van het programma Min Ajliki voor de uiteindelijke begunstigden na 
te gaan en te meten en tegelijk de onderliggende mechanismen van de vastgestelde 
veranderingen en de belemmerende en bevorderende factoren voor het bereiken van de 
resultaten te beschrijven, met behulp van een nauwgezette gemengde methodologische 
aanpak. De formele arbeidsmarkt in Marokko wordt gekenmerkt door vier elementen: 

1. De participatiegraad van vrouwen aan de arbeidsmarkt ligt nog altijd veel 
lager dan die van mannen. In 2015 lag de participatie van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt niet hoger dan 27% (vrouwen tussen 15 en 64 jaar) in vergelijking 
met 79% voor de mannen. Die geringe participatie wordt verklaard door sociaal-
culturele belemmeringen.  

2. Jonge vrouwen in de stad met een hoger diploma zijn het kwetsbaarst voor 
werkloosheid. De algemene werkloosheid in Marokko wordt op 9,6% geschat, 
maar is nog altijd heel hoog bij jongeren (21,8%). De jeugdwerkloosheid is een 
van de belangrijkste bekommernissen van de Marokkaanse overheid.  

3. De meeste werkende vrouwen in Marokko zijn werkzaam in de landbouw. 
Er zijn maar weinig vrouwelijke ondernemers. 90,9% van de vrouwen werkt 
in de privésector en 59,5% in de landbouw. Vrouwen maken maar weinig gebruik 
van bankkrediet en het grootste deel van de financiering van ondernemingen van 
vrouwen bestaat uit de persoonlijke en gezinsinbreng. Netwerking en lidmaatschap 
van verenigingen van vrouwelijke ondernemers zijn nog altijd beperkt. 

4. De geringe inclusie van vrouwen in de formele economie houdt verband 
met een laag onderwijsniveau en een gebrekkige afstemming van 
vaardigheden. Ondanks aanzienlijke inspanningen van de regering voor de 
alfabetisering van vrouwen, worden zij nog altijd sterker getroffen door 
ongeletterdheid (tot 55% op het platteland) dan het nationale gemiddelde van 
28%.  

1.1 Voorstelling van het programma 

Het programma Min Ajliki, dat in 2013 werd opgestart, bevordert vrouwelijk 
ondernemerschap door ondersteuning van (potentiële) vrouwelijke ondernemers en 
capaciteitsversterking in de vorm van een waaier aan diensten op maat: 

• Voorlichtingssessies over ondernemerschap; 

• Workshops voor opleiding tot ondernemerschap; 

• Vormingscentrum in Casablanca; 
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• Begeleiding door consulenten in het oprichten van een onderneming; 

• Incubators voor bedrijven in Casablanca, Tanger en Meknès. 

De eerste fase van het programma Min Ajliki (2013-2016) bood de kans om 500 
managers op te leiden om projectleiders te begeleiden en 60.000 vrouwen te 
sensibiliseren, van wie er 700 een opleiding in ondernemerschap volgden en er 1200 
ondersteuning kregen om de oprichting van een bedrijf voor te bereiden. 

Het programma Min Ajliki berust op nieuwe digitale media en de digitalisering van 
opleidingen, onder andere e-learning. De opleidingen worden trouwens gegeven 
door vakmensen uit de verschillende behandelde vakgebieden, in lokale talen, 
met materiaal dat ook is vertaald in het Marokkaanse dialect. Het programma, met een 
budget van veertien miljoen euro per jaar, wordt medegefinancierd door de Marokkaanse 
regering (66%) en DGD (34%). Het wordt uitgevoerd door APEFE, Association pour la 
Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger, een vereniging zonder 
winstoogmerk die zich al van oudsher toelegt op onderwijs en vorming. 

De beoogde impact van het programma Min Ajliki is het ontwikkelen van de 
ondernemersgeest van Marokkaanse vrouwen en het beperken van de sociaal-culturele 
belemmeringen die die ontwikkeling al tientallen jaren in de weg staan. Ondernemen wordt 
dus een bevoorrecht middel voor de empowerment van de vrouwen in Marokko waardoor 
zij ook kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van het land. De verwachte 
impact is een verbetering van de persoonlijke, maatschappelijke en economische situatie 
van de vrouwen.  

Het programma Min Ajliki biedt een divers aanbod van diensten voor vier categorieën 
van begunstigden: (A) vrouwen met een ondernemerswens, (B) vrouwen die actief zijn 
in de informele sector en willen overstappen naar de formele sector, (C) vrouwen die 
solidaire economische activiteiten uitvoeren en (D) vrouwen die als ondernemer werken 
in de formele sector en hun bedrijf willen ontwikkelen. 

Het programma vat de verwachte resultaten samen in vier impactcategorieën. Er zijn 
indicatoren vastgesteld, uitgewerkt en toegepast om de veranderingen in elk van die 
categorieën te meten: 

• veranderingen in de perceptie en de overtuiging van vrouwen (en mannen) over 
het principe van ondernemen via informatie- en bewustmakingscampagnes; 

• veranderingen in de kennis, vaardigheden en capaciteiten met betrekking tot 
ondernemerschap en management dankzij vormingsprogramma’s voor, bij en na 
de oprichting van een bedrijf; 

• veranderingen in het gedrag via lokale ondersteuning ter bevordering van de eigen 
verantwoordelijkheid en de duurzaamheid van de verworvenheden op het gebied 
van hun inkomensgenererende activiteit, maar misschien ook in hun gedrag binnen 
hun gezin; 

• veranderingen op economisch vlak en in het welzijn van de vrouwen, de financiële 
empowerment van de vrouwen door het ondersteunen van activiteiten om die 
leefbaar te houden en hun emotioneel welzijn te verzekeren, dankzij netwerking, 
een betere organisatie en erkenning door het ontwikkelen van 
inkomensgenererende activiteiten. 

Het doel van dit rapport is het meten van de impact van het programma Min Ajliki op de 
uiteindelijk begunstigden, met name de vrouwen die deelnemen aan de verschillende 
activiteiten die Min Ajliki aanbiedt. “De effecten” verwijzen naar de veranderingen die vast 
te stellen zijn op economisch vlak (inkomsten, levenspeil, omzet), op sociaal vlak 
(netwerk, mobiliteit, autonomie) en op persoonlijk vlak (empowerment, welzijn). Hiervoor 
zal een individuele vragenlijst worden opgesteld, met een groot aantal vragen over al die 
elementen.   
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1.2 Geëvalueerde activiteiten 

Het programma richt zich op vier groepen van vrouwen die zich onderscheiden door de 
ontwikkeling van inkomensgenererende activiteiten. Bovendien wordt elke groep benaderd 
door een andere partner van Min Ajliki en zal elke groep specifieke vorming krijgen. 
De vragenlijst voor groep A en B is dezelfde. Voor groep D zijn bijkomende vragen 
toegevoegd in het kader van hun officiële activiteiten. Voor groep C ligt de klemtoon op 
de coöperatie en minder op de vrouwen. 

Groep A: vrouwen met een plan. Vrouwen die een bedrijf of een inkomensgenererende 
activiteit willen opzetten, wenden zich tot ANAPEC, het Nationaal Agentschap voor 
Bevordering van de Werkgelegenheid en de Competenties, wanneer zij hulp nodig hebben 
en kunnen dus een beroep doen op het programma Min Ajliki. Gewoonlijk (dat wil zeggen 
omdat er geen evaluatiestudie is) worden de vrouwen die zich tot ANAPEC wenden op 
doorlopende basis bediend, telkens wanneer ze aankloppen. Voor de evaluatie hebben 
ANAPEC en het programma Min Ajliki afgesproken alle geïnteresseerde vrouwen uiterlijk 
tegen een bepaalde datum te rekruteren, zodat het mogelijk is om hen te interviewen om 
baselinegegevens te verkrijgen. 

ANAPEC, met de hulp van lokale verenigingen, en Min Ajliki zijn erin geslaagd in totaal 
zeshonderd vrouwen met belangstelling voor het programma in te schrijven. Die vrouwen 
komen uit stedelijk gebied (Fès en Meknès) en ook van het platteland (Azrou en My Driss 
Zarhoune). Het gaat om een quasi individueel experiment, met een vergelijkingsgroep. 

Groep B: vrouwen die al actief zijn in de informele sector. Er zijn drie verschillen 
tussen de vrouwen van groep B en die van groep A. Ten eerste zijn zij lid van een 
organisatie voor microfinanciering (Al Amana of Attawfiq) en als dusdanig zijn zij normaal 
gezien actief geweest als onderneemster in de informele economie. Ten tweede zijn er 
basisgegevens beschikbaar over de microfinancieringsorganisatie (leeftijd, 
onderwijsniveau, economische sector, niveau en duur van de lening). Ten derde hebben 
Min Ajliki en de twee microfinancieringsorganisaties afgesproken om een willekeurige test 
per cluster op te zetten voor de evaluatie. Het gaat om een quasi experiment per cluster, 
met een vergelijkingsgroep. 

Groep C: vrouwen die lid zijn van een coöperatie. Voor groep C wordt de klemtoon 
gelegd op de coöperatie zelf. Min Ajliki kan tijdens de programmaperiode maar enkele 
coöperaties ondersteunen, omdat de steun aan die organisaties vrij duur is. Bijgevolg is 
de steekproef voor deze groep duidelijk kleiner. Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt 
van een kwantitatieve (niet-representatieve) analyse, met een vergelijkingsgroep. 

Groep D: vrouwen met het potentieel om bedrijfsleider te worden. Dit is een heel 
specifieke groep, want hij vertegenwoordigt een heel klein deel van de vrouwelijke 
arbeidskrachten in Marokko, dat nog minder belangrijk is buiten de grootste Marokkaanse 
stad op economisch vlak (Casablanca). De Marokkaanse Vereniging van Vrouwelijke 
Bedrijfsleiders (Association des femmes chefs d’entreprise du Maroc - AFEM) en de 
Universiteit Moulay Ismail lanceerden een kandidaatsoproep voor vrouwen die gebruik 
wilden maken van een incubator met of zonder huisvesting. Het was de bedoeling om 
dertig geïnteresseerde vrouwen te vinden die in aanmerking kwamen voor een incubatie 
met huisvesting en twintig vrouwen voor een incubatie zonder huisvesting. De situatie van 
groep D lijkt ook meer op een casestudie dan op een model dat een robuuste statistische 
analyse mogelijk maakt. Het gaat om een casestudie zonder robuuste analyse, met een 
vergelijkingsgroep. 

De vragenlijst haalde inspiratie uit bestaande vragenlijsten over gelijkaardige thema’s 
(steun aan ondernemerschap, microfinanciering en meting van de empowerment van 
vrouwen) en was ook in overeenstemming met de ToC van het programma Min Ajliki.  

De vragenlijst levert objectieve metingen, zoals bijvoorbeeld de burgerlijke staat, het 
aantal kinderen, de maandelijkse gezinsuitgaven, enz. maar ook subjectieve metingen, 
zoals de bijdrage van de vrouwen aan de gezinsuitgaven of hun mening over het onderwijs 
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van meisjes in vergelijking met jongens of de mate waarin zij tevreden zijn over hun leven, 
of ze zich nuttig, ondersteund voelen, enz.  

2. Nulmeting – resultaten van de impactevaluatie  

2.1 Analyses van de baselinedata 

Groep A en B. Een meerderheid van de geïnterviewde vrouwen woont momenteel in de 
stad (69%) en is opgegroeid in stedelijk gebied (61%). De meesten onder hen zijn al 
buiten de regio Fès-Meknès (89%) geweest, maar slechts weinigen zijn al buiten Marokko 
geweest (10%). De gemiddelde en mediane leeftijd van de vrouwen is 42 jaar. De meeste 
vrouwen zijn getrouwd (55%). De meesten onder hen zijn al meer dan tien jaar getrouwd 
(82%). Hun echtgenoot is gemiddeld tien jaar ouder dan hen. De andere vrouwen zijn 
vrijgezel (26%), weduwe of gescheiden (19%). De gemiddelde leeftijd van een vrouwelijke 
vrijgezel is 34 jaar. Het feit dat bijna de helft van de vrouwen vrijgezel, weduwe of 
gescheiden is, wijst er ongetwijfeld op dat de vrouwen die belangstelling hebben om een 
inkomensgenererende activiteit op te zetten/te ontwikkelen, daar zeker economisch 
behoefte aan hebben gezien hun ‘precaire’ toestand. Een meerderheid van de vrouwen uit 
de steekproef is niet naar school geweest (35%) of heeft enkel de lagere school afgemaakt 
(26%). Slechts 23% heeft de middelbare studie beëindigd en 10% heeft een hogere studie 
afgerond. Meer dan de helft van de vrouwen heeft de Koranschool bezocht (51%) en 
ongeveer een derde daarvan is niet naar een openbare school geweest. Toch stelt een 
meerderheid van hen dat ze kunnen lezen (73%) en schrijven (72%) in het Arabisch. 
Slechts een minderheid van de vrouwen is actief lid van een coöperatie (5%) of een 
vereniging (15%). Een meerderheid van de vrouwen gebruikt WhatsApp (69%), maar er 
zijn er minder met een persoonlijk e-mailadres (26%) of die Facebook gebruiken (40%). 

De meeste geïnterviewde vrouwen voelen zich gelukkig (37%) of heel gelukkig (54%). 
Een groter aantal deelt mee dat ze de voorbije twee jaar een ongelukkig voorval hebben 
meegemaakt (59% - vooral het overlijden van een naaste) dan een gelukkig voorval (25% 
- vooral stabiel werk voor een lid van het gezin). 

Groep C. De steekproef bestaat uit 24 vrouwen, van gemiddeld 44 jaar (de jongste was 
24 jaar en de oudste 61 jaar). 42% van de respondentes is vrijgezel en 46% is getrouwd, 
de andere respondentes zijn weduwe of gescheiden. De meerderheid van de respondentes 
(54%) is opgegroeid op het platteland. Drie vierde van de vrouwen heeft al in de stad 
gewoond en een derde woont momenteel in de stad. 96% van de vrouwen is al buiten de 
regio Fès-Meknès geweest, maar slechts 12% van de respondentes is al buiten Marokko 
geweest. 12% van de vrouwen is niet naar school geweest en een vierde is tot het einde 
van de lagere school geweest. Een derde heeft het college afgemaakt (drie jaar middelbaar 
onderwijs) en 17% heeft het diploma hoger secundair onderwijs, 12% heeft een diploma 
hoger onderwijs. De helft van de respondentes is naar de Koranschool geweest. Alle 
respondentes zeggen dat ze Arabisch kunnen lezen en schrijven. 79% van de vrouwen 
gebruikt WhatsApp, 71% heeft een Facebook-profiel en 37% heeft een persoonlijk e-
mailadres. Een vierde van de vrouwen heeft een inkomensgenererende activiteit die hun 
een inkomen oplevert buiten de coöperatie. Gemiddeld zijn de respondentes al zes jaar lid 
van de coöperatie. De meest voorkomende activiteit is tapijten maken (33%), gevolgd 
door naaien/borduren (29%) en veeteelt (21%). De andere activiteiten zijn 
bakkerij/banketbakkerij, productie van voedingswaren, landbouw en plukken van 
geneeskrachtige planten en de productie van cosmetica / traditionele geneesmiddelen / 
zuivelproducten. 

Groep D. De steekproef bestaat uit dertien vrouwen, van gemiddeld 31 jaar (de jongste 
is 22 jaar en de oudste 43 jaar). 69% van de vrouwen is vrijgezel, de anderen zijn 
getrouwd. De meerderheid (69%) van de respondentes is opgegroeid in een stedelijk 
milieu en ze wonen momenteel allemaal in de stad. Alle respondentes zijn al buiten de 
regio Fès-Meknès geweest en de meerderheid (62%) is ook al buiten Marokko geweest. 
Bijna alle respondentes (92%) hebben hogere studie gevolgd en begrijpen goed Frans. 
Eén enkele vrouw heeft enkel de lagere school afgemaakt en kent maar weinig Frans (er 
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was dus een tolk aanwezig tijdens het interview). Alle respondentes gebruiken WhatsApp, 
hebben een Facebook-profiel en ook een persoonlijk e-mailadres. 

Voor alle respondentes op één na zit hun bedrijf nog in het projectstadium. De enige 
respondente met een actieve onderneming (opgericht in 2016) vindt dat haar bedrijf een 
snelle groei kent. Voor 46% van de respondentes bestaat de hoofdactiviteit van de 
onderneming in oprichting uit dienstverlening (bv. voorbereiding van bruiloften, vervoer, 
hulp, welzijn / schoonheidszorg, horeca / catering, toerisme, enz.). Ook bakkerij 
/banketbakkerij, landbouw, plukken van geneeskrachtige planten en productie van 
cosmetica / traditionele geneesmiddelen worden als activiteiten vermeld. 

Deze vrouwen zijn over het algemeen tevreden over hun leven, voelen zich ondersteund 
en gerespecteerd. Ze hebben allemaal een mobiele telefoon, een computer of een tablet. 
Op een schaal van 1 (volledig ontevreden) tot 10 (volledig tevreden) geven de 
respdondentes hun tevredenheid over hun leven over het algemeen een score van 7,5. 

2.2 De indicatoren voor groep A en B  

Verandering in perceptie? 

De indicator van progressieve ingesteldheid peilt naar de mening van vrouwen over vragen 
als de mogelijkheid om te scheiden, huwelijk op jonge leeftijd en onderwijs voor meisjes.  
Bij meerdere “progressieve” standpunten verhoogt de waarde van deze indicator. Het 
gemiddelde voor alle geïnterviewde vrouwen ligt hoog (6,85 op een schaal van -10 tot 
10), wat wijst op een globaal progressieve ingesteldheid. Het valt op dat de vrouwen 
van groep A een licht progressievere ingesteldheid hebben dan de vrouwen uit groep B 
(respectievelijk 7,35 en 6,38). Dat kan te verklaren zijn door de gemiddelde leeftijd, die 
lager ligt bij de vrouwen uit groep A. 

Toegang tot krediet voor een vrouw wordt algemeen niet als moeilijk ervaren (met een 
gemiddelde van -2,04 op een schaal van -10 tot 10). De vrouwen uit groep A beschouwen 
de toegang tot krediet als moeilijker dan de vrouwen uit groep B (respectievelijk 0,35 en 
-4,24). De vrouwen zonder activiteit beschouwen de toegang tot krediet als moeilijker dan 
de vrouwen met een activiteit (respectievelijk -0,51 en -2,99). Dat lijkt a priori logisch, 
omdat de vrouwen uit groep B allemaal contact hebben gehad met een 
microfinancieringsagentschap en 96% van hen een krediet heeft lopen. 

De vrouwen die geen persoonlijke bankrekening bezitten (62%), willen meestal heel 
graag zo’n rekening (4,65 op een schaal van -10 tot 10). Die wens is sterker bij de vrouwen 
uit groep A, van wie er minder een eigen bankrekening hebben, dan bij de vrouwen uit 
groep B (respectievelijk 24% en 51%). 

Verandering in kennis 

De financiële moeilijkheden, met betrekking tot de toegang tot financiering, het niveau 
van winstgevendheid, achterstallige betalingen en onderhandelingen met leveranciers, zijn 
over het algemeen groot (gemiddeld 4,21 op een schaal van -10 tot 10). Zoals verwacht 
ervaren de vrouwen uit groep A meer financiële moeilijkheden dan de vrouwen uit groep 
B die al toegang hebben tot financiering. Toch vinden ook de vrouwen uit groep B dat ze 
grote financiële moeilijkheden hebben. De geïnterviewde vrouwen vermelden vaak 
moeilijkheden om de gevraagde prijs betaald te krijgen, om te onderhandelen met klanten 
of leveranciers, om niet te bezwijken voor de vraag van klanten om op krediet te verkopen 
(en dan uiteindelijk niet betaald te worden), om de kosten te berekenen… (dit blijkt ook 
uit de verslagen van de groepsgesprekken). 

De moeilijkheden in verband met het privéleven voor vrouwen met een 
inkomensgenererende activiteit, zoals kinderopvang, tijd voor het huishouden en het 
innemen van inkomsten door andere gezinsleden, zijn vrij beperkt (gemiddeld -0,51 op 
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een schaal van -10 tot 10) en licht hoger op het platteland (0,89). Maar bij nader 
onderzoek van de componenten van de indicator blijkt dat 70% van de vrouwen met jonge 
kinderen zegt moeilijkheden te hebben met kinderopvang.  

Voor alle geïnterviewde vrouwen ligt het totale aantal gevolgde vormingen laag. In 
groep A ligt dat aantal hoger dan in groep B (respectievelijk 1,64 en 0,35). De meest 
gevolgde vorming is de opleiding voor het “beroep”, die is gevolgd door 56% van de 
vrouwen in groep A tegenover 17% in groep B. Voor alle geïnterviewde vrouwen is de 
behoefte aan opleiding groot (gemiddeld 4,55 op een schaal van 0 tot 6). Die behoefte is 
hoger voor groep A dan voor groep B (respectievelijk 5,32 en 3,84) en is ook licht hoger 
in landelijk dan in stedelijk gebied (respectievelijk 4,92 en 4,39). De opleidingen die het 
meest gevraagd worden, hebben betrekking op persoonlijke ontwikkeling (80%), het 
beroep (78%) en marketing (78%), hoewel ook voor de andere vormingen de behoefte 
groot is (minimum 70% voor informatica).  

Verandering in gedrag 

Met betrekking tot de economische activiteit 

Het aandeel vrouwen met een inkomensgenererende activiteit ligt hoger in groep 
B dan in groep A (respectievelijk 77% en 45%). Wanneer we kijken naar de burgerlijke 
staat van de vrouwen in de steekproef, heeft 49% van de vrijgezellen, 65% van de 
getrouwde vrouwen en 69% van de gescheiden vrouwen, weduwen of verlaten vrouwen 
een inkomensgenererende activiteit. De helft van de vrouwen tussen 15 en 35 jaar heeft 
een inkomensgenererende activiteit (49%) en ook de meerderheid van de vrouwen die 
ouder zijn dan 35 jaar (67%). Voor de vrouwen zonder inkomensgenererende activiteit is 
de belangrijkste reden (vermeld door 69% van de vrouwen) het gebrek aan financiële 
middelen (70% voor groep A en 66% voor groep B). De tweede meest vermelde reden 
(38%) is "ik weet niet hoe dat moet" (46% voor groep A en 31% voor groep B). Slechts 
9% van de vrouwen verklaart dat ze een formeel statuut hebben voor hun activiteit 
(coöperatie, zelfstandige of onderneming). 

De indicator voor de ontwikkeling van de activiteit, die betrekking heeft op de 
investeringen en het hebben van werknemers, ligt algemeen erg laag (gemiddeld 
1,69 op een schaal van 0 tot 10), maar ligt wel hoger bij de vrouwen van groep B (2,13). 
Specifiek heeft 27% van de vrouwen met een inkomensgenererende activiteit minstens 
één werkne(e)m(st)er in dienst, met een groter aandeel in groep B (31%) dan in groep A 
(20%). Slechts 22% van de vrouwen heeft de voorbije twee jaar geïnvesteerd in hun 
activiteit, met een groot verschil tussen groep B (32%) en groep A (6%). 

Heel weinig vrouwen voeren een regelmatige boekhouding. Slechts 13% in groep A en 
30% in groep B. Tijdens de gesprekken bekenden enkele vrouwen dat de boekhouding 
gebeurt door hun man of door hun kinderen, hoewel ze dat graag zelf zouden kunnen. 
Maar op de vraag of ze de kosten van hun activiteit ramen, antwoordt meer dan de helft 
van de vrouwen (64%) dat ze dat niet doen. Toch geeft slechts een minderheid van de 
vrouwen met een inkomensgenererende activiteit toe niet te weten hoe ze hun kosten 
moeten ramen of niet te weten wat dat betekent (10%). 

Bij de vrouwen die een krediet hebben gekregen, verklaart slechts bijna de helft 
(48%) dat ze de geleende middelen uitsluitend gebruiken voor hun inkomensgenererende 
activiteit (94% van de vrouwen die een krediet hebben gekregen, behoort tot groep B). 
De gebruikte verkoopmiddelen zijn meestal niet heel divers (gemiddeld 1,83 van de 7 
voorgestelde middelen) en dat cijfer ligt nog lager voor de vrouwen van groep A (1,62). 

De communicatiemiddelen om de producten en diensten bekend te maken (mond-tot-
mond, internet en sociale media) zijn relatief weinig divers (gemiddeld 1,6 op 4 
voorgestelde middelen), iets meer voor de vrouwen van groep A en in stedelijk gebied 
(respectievelijk 1,7 en 1,74). 
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Met betrekking tot het privéleven 

De vrouwen met een activiteit zeggen meestal dat ze zich vrij voelen om het inkomen uit 
die activiteit te gebruiken zoals ze willen (gemiddeld 7,26 op een schaal van -10 tot 10). 
Bij de getrouwde vrouwen ligt de indicator van hun betrokkenheid bij de financiële 
beslissingen over de gezinsuitgaven, en vooral hun betrokkenheid bij de beslissing om 
duurzame goederen te kopen, hoog (gemiddeld 8,50 op een schaal van 0 tot 10). 

Hun betrokkenheid bij beslissingen over zaken in verband met de kinderen, zoals 
kleding, onderwijs en gezondheidszorg, is even groot (gemiddeld 8,58 op een schaal van 
0 tot 10). Voor getrouwde vrouwen ligt de bijdrage aan de meest voorkomende uitgaven 
van het gezin, zoals voeding, duurzame goederen, gezondheidszorg, enz. gemiddeld rond 
20%. Voor diezelfde vrouwen ligt de bijdrage aan de uitgaven in verband met de kinderen, 
de huur, de vrije tijd, verwanten even hoog of lager. Dat betekent dat de vrouw, wanneer 
zij een inkomen verdient, dat eerst besteedt aan het betalen van de dagelijkse kosten en 
daarna voor zaken die specifiek te maken hebben met de kinderen. Het is ook 
zorgwekkend dat 25% van de gezinnen niet alle kinderen in de schoolgaande leeftijd naar 
school stuurt (zowel meisjes als jongens). 

De indicator voor steun (hulp) die het gezin ontvangt, van de kinderen, de echtgenoot 
of externe hulp is ook meestal laag (met een gemiddelde van 1,94 op een schaal van 0 
tot 10). Die hulp is echter groter voor vrouwen uit groep B dan voor vrouwen van groep A 
(respectievelijk 2,33 en 1,51) en hoger voor vrouwen in stedelijk gebied dan voor vrouwen 
op het platteland (respectievelijk 2,11 en 1,55).  

Met betrekking tot de economische aspecten van de activiteit 

De gemiddelde wekelijkse omzet voor de vrouwen die een activiteit hebben en die omzet 
berekenen, ligt op ongeveer 500 Marokkaanse dirham (MAD) (met een gemiddelde van 
1,64 op een schaal van 1 tot 432). Voor de vrouwen van groep B ligt de omzet eerder 
tussen 500 MAD en 1000 MAD (1,86 en 1,16 voor groep A). Het gemiddelde wekelijkse 
inkomen kent een gelijkaardig verloop als de omzet en ligt rond 500 MAD (gemiddeld 1,56 
op een schaal van 1 tot 4). Meer dan een vierde van de vrouwen met een 
inkomensgenererende activiteit bekent niet te weten hoe ze hun omzet (27%) en/of hun 
inkomen (29%) moeten berekenen.  

De werkdruk voor vrouwen met een inkomensgenererende activiteit is over het 
algemeen groot: 53% van de vrouwen uit onze steekproef stelt meer dan 6 uur per dag 
te werken en 38% werkt 7 dagen op 7. Slechts 16% van de vrouwen heeft een afzonderlijk 
lokaal (gehuurd of gekocht) om hun activiteit uit te voeren. Dat aandeel ligt hoger voor 
de vrouwen uit groep B (21% en 7%) en voor de vrouwen in stedelijk gebied (18% en 
10%). De stabiliteit en de voorspelbaarheid van het inkomen worden algemeen door alle 
vrouwen als negatief ervaren (gemiddeld -5,67 op een schaal van -10 tot 10). De perceptie 
van moeilijkheden om krediet terug te betalen, ligt hoger bij de vrouwen van groep A dan 
bij die van groep B (respectievelijk 3,18 en -1,38 en gemiddeld -0,78 op een schaal van -
10 tot 10). 

De wil om een hoger bedrag te lenen is meestal negatief (gemiddeld - 3,67 op een 
schaal van -10 tot 10). Die wens is negatiever bij vrouwen van groep A (-7,52 tegenover 
-0,13), voor vrouwen in stedelijk gebied (-4,23 tegenover -2,4) en voor vrouwen zonder 
activiteit (-5,33 tegenover -2,64).  

Op algemeen economisch vlak 

De algemene welvaartsindicator, bestaande uit acht duurzame goederen en eigendom 
van vee, land en bomen, bedraagt gemiddeld 4,5 op een schaal van 0 tot 10. Die indicator 
ligt hoger in stedelijk gebied dan op het platteland (respectievelijk 4,66 en 4,13). Hij ligt 
lager voor gezinnen waarin de vrouw geen activiteit heeft dan voor de gezinnen waarin de 
vrouwen een inkomensgenererende activiteit heeft (respectievelijk 4,61 en 4,30). Het is 
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niet verwonderlijk dat slechts 17% van de gezinnen in de stad landbouwgrond, vee of 
bomen bezit, tegenover 31% op het platteland. Een andere indicator van rijkdom 
bestaande uit acht goederen in eigendom van het gezin en genormaliseerd voor een schaal 
van 0 tot 10, bedraagt gemiddeld 4,79. Hij vertoont dezelfde verschillen tussen stedelijk 
en landelijk gebied (respectievelijk 5,03 en 4,26) en voor vrouwen met en zonder activiteit 
als de vorige indicator (respectievelijk 4,6 en 4,91). Slechts 22% van de gezinnen is 
eigenaar van hun woning en er zijn iets meer gezinnen eigenaar wanneer de vrouw een 
activiteit heeft (24% tegenover 18%). Het globale bedrag aan maandelijkse uitgaven per 
persoon, inclusief uitgaven voor voeding, kosten en andere, bedraagt gemiddeld 914 MAD 
per persoon (= 83 EUR). Er is een duidelijk verschil tussen groep A en groep B 
(respectievelijk 771 MAD en 1045 MAD), tussen stedelijk en landelijk gebied 
(respectievelijk 990 MAD en 745 MAD) en tussen gezinnen waarin de vrouw een 
inkomensgenererende activiteit heeft of niet (respectievelijk 1016 MAD en 749 MAD). In 
onze steekproef geeft bijna 90% van de vrouwen aan ook uitgaven voor vrijetijd te doen. 
Bij de vrouwen met een inkomensgenererende activiteit zijn er meer die bijdragen aan de 
uitgaven voor vrijetijd en reizen (74% tegenover 30% zonder inkomensgenererende 
activiteit). 

De indicator van persoonlijke rijkdom van de vrouw, gebaseerd op bezit van een 
telefoon, een computer of een tablet en persoonlijk spaargeld, bedraagt gemiddeld 3,95 
op een schaal van 0 tot 10. De vrouwen van groep B zijn rijker dan die van groep A 
(respectievelijk 4,12 en 3,77), de vrouwen in stedelijk gebied zijn gemiddeld rijker dan 
die uit landelijk gebied (respectievelijk 4,16 en 3,5). Dat geldt ook voor vrouwen met een 
inkomensgenererende activiteit tegenover vrouwen zonder (respectievelijk 4,30 en 3,40). 

Op het vlak van welzijn 

Alle geïnterviewde vrouwen kennen een grote algemene tevredenheid over het leven 
(gemiddeld 7,80 op een schaal van 0 tot 10). Die tevredenheid ligt hoger bij vrouwen van 
groep B (8,25 tegenover 7,31), bij vrouwen op het platteland (8,25 tegenover 7,60) en 
bij de vrouwen met een inkomensgenererende activiteit (8,02 tegenover 7,44).  

De indicator van professionele ontplooiing, die bestaat uit het feit dat de vrouw haar 
werk graag doet, dat ze erkenning krijgt, dat haar werk bijdraagt aan haar geluk, dat ze 
trots is op zichzelf, dat ze heeft gevoeld of gehoord dat haar werk geen tijdverlies is, ligt 
voor alle vrouwen hoog (gemiddeld 6,31 op een schaal van 0 tot 10). Deze indicator ligt 
echter hoger bij de vrouwen van groep B (7,50 tegenover 5,00) en voor de vrouwen met 
een activiteit (9,16 tegenover 1,71). 

De indicator van zelfvertrouwen, bestaande uit het gevoel van bekwaamheid, nuttigheid 
en trots op zichzelf, ligt hoog (gemiddeld 6,88 op een schaal van -10 tot 10). Hij ligt nog 
hoger bij de vrouwen van groep B (7,23 tegenover 6,51) en bij vrouwen met een 
inkomensgenererende activiteit (7,38 tegenover 6,09). 

De indicator van respect voor haar mening in de samenleving ligt hoog (gemiddeld 
7,10 op een schaal van 0 tot 10). Dat respect ligt ook hoger bij de vrouwen met een 
inkomensgenererende activiteit (7,43 tegenover 6,57). 

De indicator voor het gevoel van vrijheid, op het vlak van beweging en gedrag, is licht 
positief (gemiddeld 1,85 op een schaal van -10 tot 10). Dat gevoel van vrijheid is groter 
bij de vrouwen van groep B (2,25 tegenover 1,41), bij de vrouwen in stedelijk gebied 
(2,22 tegenover 1,01) en bij de vrouwen met een inkomensgenererende activiteit (2,66 
tegenover 0,53). 

De indicator voor het gevoel van isolement en onveiligheid, die slaat op het in 
onveiligheid verkeren, weinig (of slecht) omringd zijn door familie, niet kunnen rekenen 
op de familie en ook angst om hun goede naam te beschadigen door buitenshuis te werken, 
is vrij hoog (gemiddeld 4,09 op een schaal van 0 tot 10). Hij ligt nog hoger (en is dus 
negatiever voor het welzijn van de vrouw) voor de vrouwen van groep B (4,44 tegenover 
3,67). Meer dan de helft van de geïnterviewde vrouwen (56%) zegt bang te zijn dat ze 
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hun goede naam beschadigen door buitenshuis te werken. Ten slotte verklaart 74% van 
de getrouwde vrouwen bang te zijn om onenigheid te hebben met hun echtgenoot. Die 
vrouwen zijn talrijker in groep B (78% tegenover 66%) en wanneer ze een 
inkomensgenererende activiteit hebben (77% tegenover 67%).  

De indicator voor het gevoel van vertrouwen in de toekomst, waarbij vrouwen denken 
dat de levensomstandigheden van hun kinderen algemeen beter zullen zijn dan die van 
hen, is over het algemeen positief (gemiddeld 8,04 op een schaal van -10 tot 10). Hij ligt 
iets hoger voor de vrouwen met een inkomensgenererende activiteit (8,43 tegenover 
7,44). De vrouwen menen echter meestal dat hun levenskwaliteit minder goed is dan die 
van hun ouders. 

2.3 Voorlopige conclusies en kwintielanalyses 

De mate waarin een vrouw persoonlijke goederen bezit, haar burgerlijke staat, 
haar onderwijsniveau en haar professionele status spelen een bepalende rol in 
haar score voor een indicator. Vrouwen die meer persoonlijke goederen bezitten, 
hebben duidelijk betere resultaten voor alle indicatoren, met uitzondering van het gevoel 
van onzekerheid. Hoe hoger het onderwijsniveau van een vrouw, hoe lager haar 
tevredenheid, wat overeenstemt met het algemene idee dat onderwijs leidt tot 
verwachtingen in het leven (zoals hierboven al vermeld). Er is ook een (zelfs bepalend) 
verband tussen hoger onderwijs en een progressievere ingesteldheid, maar ook een 
geringer gevoel van onveiligheid. Dat lijkt geen significante invloed te hebben op het 
gevoel van eigenwaarde en vrijheid. Het is interessant dat de vrouwen die vroeger 
getrouwd waren en dat niet meer zijn, beter scoren voor alle indicatoren behalve voor 
tevredenheid. Ten slotte bestaat er ook een statistisch significant verschil in het 
professioneel statuut van de vrouw. Vrouwen die actief zijn in de informele economie, 
halen betere resultaten dan vrouwen zonder werk, en vrouwen in de formele economie 
halen nog betere resultaten. Een verandering in status van geen activiteit naar een 
informele activiteit verhoogt de scores met ongeveer 0,5 procent, terwijl een verandering 
naar de formele sector een impact van ongeveer 2 procent kan hebben. 

Min Ajliki kan zowel een onrechtstreeks als rechtstreeks effect hebben op de 
bovenvermelde determinanten. Door zich toe te spitsen op ondernemersactiviteiten, 
kan het project de professionele status van een vrouw veranderen en als dusdanig een 
onrechtstreekse invloed hebben op de scores voor de gekozen indicatoren. Min Ajliki wil 
ook inkomsten genereren door middel van economische activiteiten, wat een rechtstreeks 
effect kan hebben op de goederen die de vrouwen voor zichzelf kunnen kopen en in dat 
opzicht ook onrechtstreeks invloed heeft op de score voor de indicatoren. In de mate dat 
de vorming en de begeleiding die Min Ajliki biedt, rechtstreeks betrekking hebben op de 
normen, waarden en gevoelens die worden gemeten door de indicatoren, kan het 
programma ook een rechtstreekse impact hebben op de score voor de indicator in de 
uiteindelijke enquête. Gemiddeld consumeren de vrouwen uit het rijkste kwintiel negen 
keer meer dan de vrouwen uit de armste categorieën, wat wijst op een substantiële 
ongelijkheid in onze steekproef. De vrouwen van het armste kwintiel leven in gezinnen die 
twee keer zo talrijk zijn als dat van vrouwen uit het rijkste kwintiel. Voor de indicatoren 
van welzijn is het verschil per kwintiel enkel significant voor het gevoel van eigenwaarde 
en vrijheid. De rijke vrouwen hebben een groter gevoel van eigenwaarde en voelen zich 
vrijer. 

2.4 Kwalitatieve gegevens bij de nulmeting voor groep C en D 

Groep C 

De motivatie van de vrouwen voor oprichting en lidmaatschap van een 
coöperatie. Een van de belangrijkste motivaties om een coöperatie op te richten is het 
voorbeeld van andere vrouwen in een coöperatie. De redenen die worden opgegeven om 
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mee te werken in een coöperatie zijn de autonomie en de verbetering van de financiële 
situatie, en de “empowerment” in de samenleving en het gezin. 

Veel uitdagingen bij het oprichten en in stand houden van een coöperatie. De 
menselijke relaties liggen bijzonder gevoelig, en kunnen vooral voor problemen zorgen 
(bijvoorbeeld het overwicht van de eerste leden, de kwetsbare situatie van de leden, het 
beperkte inzicht in het doel van een coöperatie bij beginnende leden, niet iedereen begrijpt 
de collectieve inzet en engagement op middellange of lange termijn, en ten slotte de 
interne conflicten die dat alles met zich mee brengt). Ook juridische en administratieve 
problemen kunnen een belangrijke belemmering vormen, vooral op het vlak van 
beschikbare informatie. Op meer individueel vlak kunnen de houding van het 
administratieve personeel en de invloed vanuit het gezin ontmoedigend werken voor 
vrouwen die een coöperatie willen opstarten. 

Uitdagingen bij het beheer van de coöperaties. Vaak bestaan er geen handleidingen 
met procedures of er wordt geen rekening mee gehouden. Het bestuur binnen de 
coöperatie kan het voorwerp zijn van discussie en vaak wordt een verbetering op dat vlak 
wenselijk geacht. Een stabiel rendement en een regelmatige vergoeding van de leden 
liggen moeilijk. Het technisch onderhoud van het materiaal is zelden verzekerd. Bovendien 
zijn er te weinig afzetmogelijkheden om de activiteiten te verkopen. De geïnterviewde 
vrouwen vinden het ook ingewikkeld om vergunningen en certificaten te verkrijgen. 

Aanzienlijke noden. De vrouwen uit de coöperaties zeggen dat ze nood hebben aan 
financiële steun, materiaal, vorming en ook toegang tot juridisch advies. De vrouwen 
beklemtonen dat de toegang tot technische deskundigheid en tot juridische en 
administratieve informatie van een goede kwaliteit vaak ontbreekt en nodig is om de 
activiteiten van de coöperatie goed te kunnen ontwikkelen. 

Financiële maar ook persoonlijke voordelen. Voor de vrouwen van groep C biedt de 
betrokkenheid bij een coöperatie niet enkel een financieel voordeel, maar ook de 
gelegenheid om een netwerk uit te bouwen en maatschappelijke waarden te delen. 

Groep D 

Een positieve ingesteldheid. De vrouwen van groep D voelen zich over het algemeen 
goed in hun vel en optimistisch over de toekomst. Ze zijn goed omringd en krijgen steun 
in hun project van hun omgeving. Ze voelen zich vrij en gerespecteerd ook al hebben ze 
toelating nodig om het huis te verlaten. Alle indicatoren op het vlak van welzijn in de 
nulmeting liggen voor deze groep hoger dan voor groep A en B. De redenen die hen ertoe 
hebben aangezet om hun eigen bedrijf op te richten, variëren maar voor de meesten komt 
het erop aan hun eigen baas te zijn. Bovendien bestaat er voor velen geen stabiel werk in 
hun vakgebied in de regio, en daarom willen ze dat werk zelf creëren. 

Maar niet alles is eenvoudig. Twee hoofdredenen lijken te verklaren waarom weinig 
vrouwen zich in dit avontuur storten: het gebrek aan financiële middelen, maar ook, en 
vooral, het gebrek aan ondernemersgeest. 

Noden. Netwerking, financiering en persoonlijke begeleiding zijn drie punten die vaak 
terugkeren wanneer hen wordt gevraagd wat de incubator hun volgens hen kan bieden. 
Voor sommigen onder hen was de incubator het element dat hen ertoe heeft aangezet om 
te starten, maar velen zeggen dat ze ook zelf de stap zouden hebben gezet. 

De effecten die worden verwacht van Min Ajliki voor die vrouwen hebben vooral te maken 
met ontwikkeling en leefbaarheid van hun onderneming. Hoewel zij niet talrijk zijn, mag 
de invloed die zij kunnen hebben op hun omgeving, niet worden onderschat. 
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3. Methodologische uitdagingen 

3.1 Lessen uit de impactevaluatie 

De methodologische aanpak die de impact voor de begunstigden wil beoordelen, wijst op 
het belang van het oorzakelijk verband tussen de acties en de impact op het 
doelpubliek en het belang om die effecten te meten om de acties te kunnen verbeteren. 
APEFE geeft toe dat het moet vaststellen dat de impact minder groot is dan verwacht. 
Maar zij concluderen dat zij altijd winnen bij dit project en zijn zich bewust van de waarde 
van een dergelijke studie.  

Bovendien hebben alle aanwezige partners van Min Ajliki hun grote tevredenheid geuit 
omdat wordt bevestigd dat hun acties nut hebben om tegemoet te komen aan de noden 
van de vrouwen. Dit onderzoek biedt hun de kans om hun begunstigden beter te begrijpen. 
De microfinancieringsinstellingen wijzen er ook op dat dit eerste onderzoek niches voor 
verbetering aangeeft. De indicatoren die zijn behandeld, hebben het denkwerk al sterk 
bevorderd. 

3.2 Vastgestelde moeilijkheden 

Met betrekking tot de enquêtes konden een aantal problemen worden vastgesteld op het 
terrein en in verband met de deugdelijkheid van de aanpak: 

Groep A. Het onderzoeksteam kon 416 vrouwen interviewen van de 600 vrouwen die in 
aanmerking kwamen, of 70% van de oorspronkelijke steekproef. Maar er moet rekening 
worden gehouden met de volgende factoren: 

• enquête op korte termijn; 

• culturele belemmeringen; 

• de timing van de enquête (net na de Ramadan, aan het eind van de examenperiode 
en het begin van de vakantie). 

Groep B. Het onderzoeksteam kon 453 van de 720 beoogde vrouwen interviewen, of 63% 
van de oorspronkelijke steekproef.  

Groep C. Er werd een lijst van 24 coöperaties, 80% van de oorspronkelijke steekproef, 
overgemaakt aan de evaluatoren van ADE. We moeten hier vermelden dat een derde van 
de coöperaties actief is in een stedelijke omgeving, hoewel de onderzoekers oorspronkelijk 
hadden beslist om voor deze groep enkel in landelijk gebied te werken. De helft van die 
24 coöperaties worden de controlegroep. Het concept is een gevalstudie met een 
contrafactuele aanpak, waardoor het mogelijk is de impact van het programma te 
onderscheiden. 

Groep D. In totaal hebben dertien vrouwen hun belangstelling betoond om gebruik te 
maken van de incubator, dat is 26% van de oorspronkelijke steekproef. De partners van 
Min Ajliki vinden maar moeilijk vrouwen die geschikt zijn voor deze categorie van 
begunstigden in de regio. Geen enkele van de dertien vrouwen heeft al een bedrijf, ze 
willen er allemaal een beginnen. De impact van Min Ajliki op de toekomstige zakenvrouwen 
zal worden beoordeeld op basis van de vragenlijst en de ontwikkeling van hun activiteiten, 
aangevuld met kwalitatieve interviews. 

Het zou niet verwonderlijk zijn dat er respondentes afvallen, gezien de regio, maar om 
een hoge medewerking te garanderen, is het belangrijk om te communiceren met de 
partners en een eenvoudige manier om dat te doen, is het organiseren van acties op 
regelmatige tijdstippen. 
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3.3 Methodologische aanbevelingen 

Enerzijds is het belangrijk dat de impactanalyse geen belemmering vormt voor de 
uitvoering van de activiteiten. Anderzijds is het belangrijk om erop te letten dat de 
methode van uitvoering het mogelijk maakt om de voorziene methodologische 
aanpak te volgen, vooral met betrekking tot het voorzien van een controlegroep. 

De acties van Min Ajliki voor vrouwen moeten worden opgevolgd in het kader van de 
impactstudie. Maar omdat de acties van Min Ajliki nog niet digitaal worden opgevolgd, 
moet er een middel worden gezocht om vast te stellen aan welke acties de vrouwen van 
de steekproef deelnemen. Het is ook belangrijk om te weten hoe snel de acties 
worden georganiseerd, om de volgende ronde van het onderzoek voor te 
bereiden. En verder is het belangrijk om er rekening mee te houden dat bepaalde 
agentschappen op dit moment geen deel uitmaken van het programma. 

Voor de evaluatie op middellange termijn is een aanpassing aan elke groep nodig. 

• Groep A: het is nodig om op het goede moment te komen, dat wil zeggen 
wanneer de helft van de vrouwen al een beroep heeft gedaan op de acties. 

• Groep B: om het doel van de impactanalyse te bereiken, is het wellicht 
voldoende om terug te komen aan het eind van het programma. Een meer 
kwalitatieve evaluatie (minder enquêtes, meer gespreksgroepen of gesprekken 
met de gezinnen, ook met de mannen) valt te overwegen, om bepaalde 
aspecten te verduidelijken die nog meer inzicht vergen (beperkingen aan de 
financiering, sociaal-culturele belemmeringen en ondernemerschap, enz.)  

• Groep C en D: het zou beter zijn om te werken met een meer kwalitatieve 
aanpak. 
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Geïntegreerde bestrijding van kwetsbaarheid en 
uitsluiting in Rwanda 

1.  Inleiding 

Deze impactevaluatie is gericht op de verbetering van de levensomstandigheden van 
kwetsbare bevolkingsgroepen op het Rwandese platteland, met behulp van 
ondersteuning bij de landbouw en de veeteelt en de persoonlijke en psychologische 
ontwikkeling. Na een aantal bijeenkomsten van de evaluatie- en interventieteams van het 
project Geïntegreerde bestrijding van kwetsbaarheid en uitsluiting (Lutte Intégrée contre 
la Vulnérabilité et L'Exclusion) (LIVE) in Rwanda en België heeft de stuurgroep een strikte 
methodologische benadering afgesproken en goedgekeurd. De vragenlijst van de enquête 
werd daarna zorgvuldig opgesteld om de effecten van de interventie in kaart te brengen 
en te meten. De eerste ronde van gegevensinzameling, die plaatshad in oktober en 
november 2018, werd voorbereid en met succes uitgevoerd.  

1.1 Voorstelling van het programma 

Het LIVE-project (2017-2021), met een budget van 951.350,37 € (voor de volledige 
periode), wil het welzijn, de voedselzekerheid en de economische zekerheid verbeteren 
van 1.220 gezinnen van heel kwetsbare kleine Rwandese boeren (ongeveer 5.400 
mensen) door een combinatie van psychosociale ondersteuning, vorming en 
materiële steun. Deze uiterst kwetsbare en verwaarloosde mensen, die de doelgroep 
vormen van deze interventie, worden ook vaak uitgesloten van traditionele 
ontwikkelingsprojecten. Het project is opgezet door ADA, Association Auto-Développement 
Afrique, in samenwerking met Broederlijk Delen en Vétérinaires sans Frontières, twee 
andere Belgische niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties in Rwanda. De lokale 
programmapartner is een Rwandese ngo waarmee ADA al bijna tien jaar nauw 
samenwerkt: APROJUMAP of Association pour la Promotion des Jumelages et de l'Amitié 
entre les Peuples. Het project wordt uitgevoerd in de zuidelijke provincie van Rwanda, 
meer bepaald in de districten Nyamagabe (1 sector) en Huye (5 sectoren). Deze provincie 
is een van de armste van het land. 

1.2 Beoordeelde activiteiten 

LIVE wil de levensomstandigheden en de maatschappelijke integratie bevorderen van 
kwetsbare gezinnen in het projectgebied. Dat doel wordt nagestreefd via (i) begeleiding 
en vorming op het vlak van landbouw en veeteelt met het oog op een grotere en meer 
diverse landbouw- en dierlijke productie voor de kwetsbare gezinnen en (ii) activiteiten 
voor capaciteitsversterking ter bevordering van de “empowerment” van de begunstigden. 

Door te werken aan de vier pijlers van voedselzekerheid (toegang, beschikbaarheid, 
kwaliteit en regelmaat) wil het project de voedselzekerheid van de mannelijke en 
vrouwelijke begunstigden van het project garanderen. Bovendien wil het tegelijk 
werken aan de verhoging en diversifiëring van de landbouwproductie en het 
opnemen van kleinvee in de gezinslandbouw om het inkomen van de gezinnen te 
verhogen. 

Het project wil de noodzakelijke voorwaarden voor een verandering in het welzijn van de 
begunstigden voorzien door te werken rond de vier pijlers van empowerment (hebben, 
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weten, willen en kunnen). Het project wil ook een impact hebben op de uiteindelijk 
begunstigden dankzij imitatie. De effecten van het project zouden te zien kunnen zijn 
buiten de groep van rechtstreeks begunstigde gezinnen, dankzij imitatie door niet-
begunstigde buren, die met de hulp van de begunstigden hun activiteiten en methodes 
gaan “kopiëren” om te genieten van de positieve effecten ervan. 

ADA en zijn partner hanteren een “globale strategie van armoedebestrijding” met 
interventies op het vlak van vorming, levering van materiaal, microkrediet voor vee en 
vooral individuele en collectieve psychosociale ondersteuning van de erg kansarme 
gezinnen. Het doelpubliek van het LIVE-project bestaat dan wel uit mensen die in de steek 
zijn gelaten, maar toch probeert dit project impact te hebben op drie soorten begunstigde 
gezinnen. De inlichtingen worden ingezameld op basis van een steekproef van 
begunstigden (Nieuwe Begunstigden (NB), Begunstigden door Imitatie (BI) en 
Begunstigden door Uitstraling (BU)) en een vergelijkingsgroep (VG). 

• NB: De groep van nieuwe begunstigden bestaat uit de heel kwetsbare gezinnen 
die rechtstreekse begeleiding zullen krijgen en tijdens de hele interventie zullen 
worden samengebracht. Die NB worden op participatieve wijze geïdentificeerd 
aan de hand van criteria in verband met voedselonzekerheid en ondervoeding. 

• BI: De gezinnen uit de groep van de BI zijn a priori een beetje minder kwetsbaar 
en imiteren al bepaalde gedragingen van de NB. Zij zullen worden 
geïdentificeerd in de loop van het project aan de hand van waarnemingen door 
de begeleiders op het terrein. Zij zullen een lichtere vorm van steun van het 
LIVE-project krijgen, gedurende een kortere periode. 

• BU: De begunstigde gezinnen door uitstraling zullen geen begeleiding krijgen 
in het kader van het project. Maar rekening houdend met de vrij eenvoudige 
reproduceerbaarheid van de aangeboden technieken en de zichtbare effecten 
daarvan, hoopt ADA dat de niet-begunstigde gezinnen, minstens in de dorpen 
waar zij actief is, die technieken zullen overnemen om hun welzijn te 
verbeteren. Die gezinnen worden dus begunstigde gezinnen door uitstraling 
genoemd. De uitstralingseffecten kunnen worden aangemoedigd door 
communicatie tussen de bevolkingsgroepen, maar ook door de lokale overheid. 
Die beschikt immers over de juiste incentives (performantiecontracten) om de 
bevolking voor te stellen bepaalde gedragingen aan te nemen die kunnen leiden 
tot betere resultaten in de statistische metingen van de ontwikkeling van het 
gebied en de armoede van de cellen en de sector kunnen verminderen. 

 

Om de effecten van het LIVE-programma (welzijn, voedselzekerheid en economische 
zekerheid) op de begunstigden te meten, selecteert het “quasi-expirementele” 
evaluatiesysteem twee vergelijkbare steekproeven uit een populatie met begunstigden 
en niet-begunstigden. Door de selectiecriteria te verfijnen om de twee groepen zo goed 
mogelijk vergelijkbaar te maken, door de willekeurige keuze van voldoende respondenten 
en door gegevens in te zamelen voor en na de interventie, is het met deze methode 
mogelijk om niet-equivalente maar heel gelijkaardige groepen te vergelijken. Op die 
manier kunnen om de veranderingen worden gemeten en kan worden aangetoond dat die 
toe te schrijven zijn aan de interventie. Om dat aan te tonen, is het ook nodig om de niet-
begunstigde populatie te bevragen. Het interviewen van die controlegroep vormt een 
uitdaging op het terrein. Daarom besteedt ADA bijzondere aandacht aan de opleiding van 
teams van enquêteurs die een juiste ethische houding moeten aannemen (bijvoorbeeld 
geen beloften doen om te vermijden dat verwachtingen ontstaan, er rekening mee houden 
dat sommigen niet willen geïnterviewd worden, uitleg geven over het gebruik van de 
gegevens en het doel van het onderzoek, enz.).  

Dit onderzoek heeft betrekking op de interventiezone van het LIVE-project, namelijk de 
zones Mbazi, Simbi, Rusatira en Kinazi in het district Huye en de zone Cyanika in het 
district Nyamagabe. Twee andere sectoren, vergelijkingssectoren, zijn vastgelegd tijdens 
de verkennende missie van mei 2018: de sectoren Rwaniro en Kigoma.  
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De grootte van de steekproef is gebaseerd op het aantal begunstigden dat kan worden 
geïnterviewd in de zes sectoren en wordt bepaald in functie van de noden van de 
statistische analyse (die afhangen van de grootte van de onderzochte populatie, de 
omvang van de verwachte effecten, enz.) maar ook door rekening te houden met 
logistieke, budgettaire en tijdelijke beperkingen. De uiteindelijke steekproef bestaat uit 
193 NB, 286 BI en 200 gezinnen ter vergelijking.  

In het LIVE-project kunnen de kwetsbare gezinnen verschillende soorten steun krijgen. 
De vragenlijst bevat dus meerdere modules in verband met aspecten van het gezinsleven 
die kunnen worden beïnvloed door het LIVE-project en ook met intrinsieke kenmerken van 
het gezin.  

De gegevensinzameling gebeurde van 23 oktober tot 14 november 2018 in de districten 
Huye en Nyamagabe. De begunstigde gezinnen en de imiterende gezinnen wonen in 24 
APROJUMAP-dorpen in de sectoren Simbi, Cyanika, Kinazi, Rusatira, Huye en Mbazi. In elk 
APROJUMAP-dorp werden acht NB en twaalf BI geïnterviewd. De VG vinden we in 20 
dorpen ter vergelijking in de sectoren Kigoma en Rwaniro. In elk vergelijkingsdorp werden 
tien gezinnen geïnterviewd. 

Het eerste type gegevens verwijst naar de meting in jaar 0 (J0) en zijn gegevens op 
basis van herinnering, waarbij de respondenten gevraagd worden om zich te herinneren 
hoe hun situatie was in 2017. We moeten erop wijzen dat die informatie om verschillende 
redenen niet beschikbaar is voor alle types waarnemingen: ofwel is ze niet relevant 
(constante kenmerken zoals het geboortejaar of het geslacht), ofwel is ze niet nodig (als 
het aspect niet kan zijn beïnvloed door de LIVE-interventie omdat sommige activiteiten 
nog niet begonnen waren voor deze gegevensinzameling), ofwel is ze onmogelijk (te 
moeilijk om zich nog te herinneren). 

Het tweede en derde type baseline verwijst naar de meting in jaar 1 (J1) en bestaat uit 
gegevens over de situatie van het gezin op het moment van de gegevensinzameling (dat 
wil zeggen oktober tot november 2018). Die informatie is beschikbaar voor alle types 
waarnemingen. We mogen evenwel niet vergeten dat die indicatoren eventueel beïnvloed 
kunnen zijn door de gevolgen van andere aspecten van de lopende interventie. 

Het vierde type baseline bestaat erin de gegevens van jaar 1 (J1) als baseline te gebruiken 
voor de vergelijkingsgroep.  

Een vijfde type baseline zou kunnen bestaan in eerder door ADA ingezamelde gegevens 
(haar officiële “baseline”-gegevens) voor de specifieke indicatoren uit het LIVE-systeem.  

2. Nulmeting – resultaten van de impactevaluatie  

2.1 Situering van de steekproef 

De LIVE-steekproef telt in verhouding meer gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd 
(42%) dan de algemene cijfers voor het platteland (32%) uit het Bevolkings- en 
Gezondheidsonderzoek 2014-2015 (Demographic and Health Survey - DHS). Dat kan 
worden verklaard doordat de bevolking die werd geïnterviewd in het kader van de 
evaluatie van het LIVE-project (begunstigde, imiterende en vergelijkingsgroep), bestaat 
uit bijzonder arme en kwetsbare mensen. Alleenstaande vrouwelijke gezinshoofden 
hebben immers relatief meer moeilijkheden om inkomsten voor het gezin te genereren, 
zodat zij een groot deel van deze kwetsbare populatie uitmaken.  
 

Het percentage gezinnen dat een betere waterbron gebruikt, ligt lager in de steekproef 
van de LIVE-enquête 2018 met 47%, tegenover 69% op het platteland in DHS 2014-15. 
De kwetsbaarste bevolkingsgroepen hebben vaak geen toegang tot verbeterde Water 
And Sanitation for Health-voorzieningen (WASH), wat verklaart waarom het aantal 
gezinnen dat een betrouwbare drinkwaterbron gebruikt zo laag ligt. Net zo gebruikt slechts 
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10% van de gezinnen uit de LIVE-enquête van 2018 verbeterde en niet-gedeelde sanitaire 
voorzieningen, tegenover 57% op het platteland in DHS 2014-2015. Slechts 3% van de 
gezinnen van de LIVE-enquête 2018 beschikt over een ruimte om de handen te wassen, 
tegenover 10% op het platteland in DHS 2014-2015. 40% van de gezinnen van de 
steekproef van de LIVE-enquête 2018 heeft een mobiele telefoon, tegenover 54% op het 
platteland in DHS 2014-2015.  
 
Volgens de Rwanda Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (2015-2016), 
heeft slechts 3% van de gezinnen te kampen met ernstige voedselonzekerheid, 
tegenover 73% in de LIVE-enquête. Bovendien ligt het percentage pasgeborenen met 
ondergewicht twee keer hoger in de LIVE-steekproef van 2018 dan in DHS 2014-15. Die 
verschillen zijn te verklaren doordat het project zich richt op de armste en kwetsbaarste 
gezinnen. 70% van de gezinnen uit de LIVE-steekproef 2018 heeft een ziekteverzekering 
bij een mutualiteit (minstens één lid van het gezin), tegenover 98% op het platteland in 
DHS 2014-15.  
 
44% van de vrouwelijke gezinshoofden uit de LIVE-enquête 2018 is nooit naar een 
formele school geweest, tegenover 21% op het platteland in DHS 2014-2015. 26% van 
de mannelijke gezinshoofden uit de LIVE-enquête van 2018 heeft evenmin een formele 
school bezocht, tegenover 15% op het platteland volgens DHS 2014-15. De populatie van 
de steekproef is dus sterker afhankelijk van de landbouw, armer en minder opgeleid dan 
de totale bevolking van Rwanda. Dat stemt overeen met de bedoeling van het programma 
en de steekproefname. 
 
In wat volgt, staan de cijfers tussen haakjes telkens in dezelfde volgorde (gemiddelde 
waarde voor de NB, voor IG en voor de vergelijkingsgroep VG). 
  
De meerderheid van de gezinnen woont in nieuwe agglomeraties op het platteland (91%, 
84% en 76%) en in woningen met slechts één gezin (69%, 62% en 68%). De 
gezinsgrootte en het aantal kinderen en jonge kinderen zijn gelijkaardig voor alle 
types gezinnen uit de steekproef (ongeveer 4,5 personen per gezin). De begunstigde 
gezinnen tellen iets minder oudere mensen (50 jaar en ouder) dan de andere types 
gezinnen. 
 
Voor alle groepen komt de meerderheid van de gezinshoofden uit het district, is 
getrouwd en van het mannelijk geslacht. We moeten er wel op wijzen dat een belangrijk 
deel van de gezinshoofden vrouwen zijn (ongeveer 40%) en dat er geen substantieel 
verschil is tussen de groepen voor dit belangrijke aspect van kwetsbaarheid. De 
begunstigde en imiterende gezinshoofden zijn gemiddeld 8 jaar jonger dan de 
gezinshoofden in de vergelijkingsgroep (45 en 47 jaar tegenover 53 jaar). Dat kan een 
verklaring zijn voor de verschillen op het vlak van onderwijs en geletterdheid tussen de 
gezinshoofden van de twee groepen. Een groter percentage gezinshoofden in de 
APROJUMAP-dorpen heeft al een formele school bezocht dan in de vergelijkingsdorpen 
(74% en 71% tegenover 56%). Gemiddeld hebben meer gezinshoofden uit de begunstigde 
groep, van wie de meesten een eenvoudige tekst kunnen lezen en schrijven (72% en 59% 
tegenover 39%), hun lagere school afgerond in vergelijking met de vergelijkingsgroep 
(45% en 42% tegenover 28%). 
 

In 2017 was het schoolbezoek van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gelijkaardig 
voor alle types gezinnen van de steekproef. In de gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 
jaar, ging meer dan 60% naar de lagere school. In 2018 is het schoolbezoek gemiddeld 
gestegen voor de lagere school, maar niet voor de middelbare school. 

In 2018 is het aandeel van de gezinnen die voeding of andere landbouwproducten 
kweken om die te verbruiken of te verkopen, gemiddeld vergelijkbaar voor alle groepen, 
hoewel het licht lager ligt in de begunstigde groep dan in de imiterende en 
vergelijkingsgroep (84%, 92% en 91%). In 2017 was het aandeel van gezinnen met 
veeteeltactiviteiten veel kleiner in de begunstigde groep dan in de imiterende groep, maar 
gelijkaardig aan de vergelijkingsgroep (26% tegenover 41% en 28%). In 2018 (een jaar 
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na de interventie) stellen we een stijging vast voor alle types gezinnen, vooral bij de 
begunstigden (97%, 56% en 43%). Door die toename kweken bijna alle begunstigden van 
het LIVE-project vee. In alle groepen is er in de meerderheid van de gezinnen een lid dat 
werkt als arbeider in de landbouw - guca inshuro (81% en 79% tegenover 76%), wat wijst 
op een grote armoede. Een groter aantal gezinnen van de begunstigde groep heeft al voor 
contant geld gewerkt (44% en 34% tegenover 22%), hoewel die inkomsten heel laag zijn 
(gemiddeld 17 € per jaar voor de begunstigde groep). 

Op basis van de indicator voor de armoededrempel van 1,25 dollar/dag 
(Koopkrachtpariteit, 2005) leeft een groter deel van de gezinnen in de begunstigde en in 
de vergelijkingsgroep onder die drempel dan in de imiterende groep (72%, 62% en 71%). 
In 2017 (gegevens van de baseline op basis van herinnering) hadden heel weinig gezinnen 
toegang tot elektriciteit (4%, 5% en 0%) en had een minderheid toegang tot een 
verbeterd systeem van sanitaire voorzieningen – omschreven als eigen latrines voor het 
gezin die ze niet moeten delen met andere gezinnen, met een put of een spoeling, een 
deur en een dak (18%, 8% en 4%). Ongeveer de helft van hen had verbeterde toegang 
tot water (verbeterde openbare kraan, boorput of put) (43%, 49% en 48%). Slechts 
enkele gezinnen hadden een plek om de handen te wassen met zeep (6%, 2% en 1%), 
sommigen hadden een afzonderlijke keuken (21%, 41% en 26%) en een minderheid 
waste vaak zijn kleren, hoewel dat meer het geval was in de APROJUMAP-dorpen (33%, 
33% en 16%). Bijna geen enkel gezin had een computer, een televisietoestel of een 
motorfiets. De begunstigden hadden gemiddeld meer verbeterde kookvuren dan de andere 
gezinnen (21%, 24, 17% en 11%). 

Sinds 2018 is de toegang tot elektriciteit (7%, 6% en 0%) of tot een verbeterde 
waterbron (44%, 50% en 47%) vrijwel niet veranderd. De toegang tot een systeem van 
verbeterde sanitaire voorzieningen is wel toegenomen, vooral voor de begunstigde 
gezinnen (89%, 9% en 6%). Het beschikken over een afzonderlijke keuken (50%, 40% 
en 23%) en een geschikte plek om de handen te wassen in huis (65%, 10% en 3%) is 
toegenomen, vooral voor de begunstigde groep. Een groter aantal begunstigde gezinnen 
is begonnen met regelmatig zijn kleren te wassen (60%, 37% en 16%). Die verschillen in 
gedrag en gewoonten zijn waarschijnlijk beïnvloed door de sensibiliseringsactiviteiten van 
het LIVE-project. 

De gezinnen uit de steekproef leven dus van de landbouw, hebben weinig 
onderwijs genoten en zijn globaal genomen heel arm. De vergelijking tussen de 
begunstigde groep en de controlegroep laat vermoeden dat die twee groepen vrij gelijk 
waren voor de invoering van het LIVE-programma. Maar er zijn ook wel wat voorafgaande 
verschillen vastgesteld tussen die groepen en die moeten bijzondere aandacht krijgen in 
de impactanalyse. Uit de vergelijking tussen de begunstigde en de imiterende groep lijkt 
onder andere naar voren te komen dat de begunstigde gezinnen de kwetsbaarste gezinnen 
van de dorpen zijn, terwijl de mensen uit de imiterende groep iets minder kwetsbaar zijn.  

2.2 Baselinewaarden 

Landbouw 

De interventie biedt ondersteuning bij de landbouw via diverse activiteiten zoals het 
versterken van het vermogen om vernieuwende landbouwtechnieken toe te passen, het 
promoten van verbeterd zaaigoed en andere landbouwinputs, het aanmoedigen van 
teeltdiversifiëring, toegang tot een gemeenschappelijk stuk grond, de aanleg van een 
moestuin, enz. om zo het rendement en de voedselzekerheid te verhogen, maar ook de 
bodemkwaliteit te behouden en erosie tegen te gaan.  

Van de gezinnen die actief zijn in de landbouw, heeft 6,25% geen persoonlijke toegang 
tot een stuk landbouwgrond. 14% van de gezinnen van de steekproef heeft helemaal 
geen grond (geen enkel significant verschil tussen de groepen). De gemiddelde 
oppervlakte van de percelen is heel klein (345 vierkante meter) en vergelijkbaar voor alle 
groepen. De meeste percelen liggen op de flanken van de heuvels en worden vooral 
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geïrrigeerd met regenwater (91%, 98% en 93%). Een meerderheid van de landbouwers 
onderneemt actie om de bodemerosie tegen te gaan, vooral in de APROJUMAP-dorpen 
(72%, 65% en 58%). Die gewoonte zou kunnen beïnvloed zijn door het LIVE-project. 

We stellen significante verschillen vast op het vlak van landbouwinputs en -
technieken: de begunstigde landbouwers gebruiken meer mest, vooral organische mest 
(81% tegenover 76% en 54%) en passen vaker vernieuwende technieken toe dan de 
landbouwers uit de vergelijkingsgroep. Het valt op dat het gebruik van organische mest 
hoger ligt in de APROJUMAP-dorpen (~75%) dan het nationale gemiddelde voor Rwanda 
(50% volgens de Enquête over de seizoenlandbouw (Enquête Agricole Saisonnière – SAS) 
uit 2017). Met betrekking tot het basislandbouwgereedschap (hakken, machetes en bijlen) 
bezitten de boeren van de steekproef er gemiddeld twee op drie. Maar slechts 2% van de 
begunstigde gezinnen bezit een kruiwagen, tegenover niemand in de andere groepen. 

Twee andere belangrijke verschillen tussen de drie groepen hebben betrekking op het 
bezit van een moestuin en het bewerken van een gemeenschappelijk perceel. Die 
verschillen bestonden al voor het LIVE-project (39% tegenover 10% en 7% voor de 
moestuin en 34% tegenover 26% en 12% voor het gemeenschappelijk perceel). In 2018 
bestaan ze nog altijd en zijn ze toegenomen (93%, 51% en 19% voor de moestuin; en 
90%, 21% en 12% voor het gemeenschappelijk perceel). De meeste moestuinen van de 
begunstigden zijn aangelegd met de steun van het LIVE-project (77%).  

Er lijkt geen significant verschil te zijn tussen de groepen op het vlak van graanproductie 
in de loop van het landbouwjaar voorafgaand aan de enquête. Tijdens het landbouwjaar 
voor de enquête kweekten de gezinnen van de steekproef een gelijkaardig aandeel aan 
graan (60%, 66% en 52%). In de loop van het landbouwjaar 2017-2018 bereikte de 
graanteelt een gemiddelde van 215 kilo per inwoner, zonder significant verschil tussen de 
groepen. Bij degenen die graan kweken, koopt een groot deel in de loop van het jaar ook 
graan aan (89%, 90% en 84%) en velen verkopen ook een deel van hun productie (35%, 
32% en 43%) waarvoor ze maar enkele euro’s per jaar krijgen (gemiddeld 3741 Rwandese 
frank (RWF). De aankoop van graan wijst erop dat de gezinnen niet de middelen hebben 
om met hun productie in hun behoeften te voorzien. De score van graandiversiteit (van 1 
tot 5, met rijst, sorghum, maïs, tarwe en andere granen) is vrij laag en vergelijkbaar 
tussen de groepen (1,46, 1,50 en 1,52). Op het moment van de enquête bezaten de 
boeren nog een kleine hoeveelheid graan, namelijk ongeveer 4,5 dagen normale 
consumptie voor het gezin – zonder significant verschil tussen de groepen. 

Nochtans lijkt de begunstigde groep een meer diverse productie te hebben: het 
aandeel boeren in de begunstigde groep dat groente, fruit, knolgewassen en veevoeder 
kweekt, ligt gemiddeld aanzienlijk hoger dan het aandeel in de vergelijkingsgroep (en dat 
geldt ook voor de imiterende groep, behalve voor knolgewassen en peulvruchten), wat 
leidt tot een hogere score op de algemene diversiteitsindex (score van 1 tot 6) met 5,55 
voor de begunstigden tegenover respectievelijk 4,88 en 4,02 voor de imiterende groep en 
de gezinnen in de vergelijkingsgroep.  

Een hoger aandeel van de boeren in de begunstigde groep heeft peulvruchten en 
knolgewassen verkocht, terwijl een kleiner deel van hen fruit en groente heeft verkocht. 
Bovendien heeft een kleiner deel van de boeren uit de begunstigde groep knollen gekocht. 
We stellen ook een significant verschil vast in de productie van veevoeder en de deelname 
aan de markt. Een groter deel van de begunstigde boeren produceert veevoeder (82% 
tegenover 70% en 54%) en een veel kleiner deel verkoopt dat op de markt (6% tegenover 
31% en 50%). Weinig gezinnen kopen veevoeder (gemiddeld 10%). Dat zou ook het 
gevolg kunnen zijn van het LIVE-project, dat de productie van veevoeder aanmoedigt en 
dieren ter beschikking stelt. 

Veeteelt 

De meeste begunstigden krijgen geiten en konijnen en ook hulp bij het bouwen van een 
hok voor de dieren en toegang tot diergeneeskundige zorg. De dieren komen terecht in 
een proces van roterend krediet, wat betekent dat hun jongen aan andere gezinnen in het 
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dorp worden gegeven. De konijnen worden gebruikt als portemonnee van de gezinnen, 
terwijl de geiten op een bepaald moment worden doorverkocht om varkens te kopen.  

Vóór het LIVE-project (in 2017) kweekte slechts een derde (33%) van de gezinnen in de 
steekproef dieren. De begunstigde gezinnen en de vergelijkingsgroep waren minder 
geneigd om dieren te kweken dan de gezinnen uit de imiterende groep (26%, 41% en 
28%). Voor dit aspect waren de begunstigde groep en de vergelijkingsgroep dus 
vergelijkbaar vóór de interventie van LIVE.  

Als we wat nader kijken naar de verschillende soorten dieren die de gezinnen in 2017 
hielden, kunnen we vaststellen dat het aandeel van de begunstigde groep dat runderen, 
varkens en kippen bezat, kleiner was dan in de andere groepen (3%, 20% en 11% voor 
runderen; 4%, 14% en 9% voor varkens en 5%, 10% en 6% voor kippen). Maar het 
aandeel dat geiten bezat (20%, 13% en 6%) en konijnen (17%, 3% en 1%), was groter 
in de begunstigde groep dan in de twee andere groepen.  

In 2018 bereikte het aandeel van de gezinnen dat vee kweekte 64%. Dat aandeel is 
gestegen in alle groepen, maar vooral in de begunstigde groep: bijna alle gezinnen 
in deze groep kweken voortaan dieren (97%, 56% en 43%), met een meerderheid van 
geiten en konijnen (gemiddeld twee per gezin). Dat kan worden verklaard door het LIVE-
project: 75% van de begunstigden die in 2018 vee kweken, kregen een dier (geit of konijn) 
van het LIVE-programma. In de steekproef is het aandeel van de gezinnen dat minstens 
een dier heeft van een verbeterd ras, vergelijkbaar in de verschillende groepen (20%, 
21% en 19%). We willen erop wijzen dat een kleiner aandeel van de begunstigde gezinnen 
verklaart een koe te hebben gekregen van de overheid in vergelijking met de andere 
gezinnen (11%, 24% en 28%), wat erop kan wijzen dat LIVE zich inderdaad meer toespitst 
op de kwetsbaarste groepen en dat de vergelijkingsgroep niet in alle aspecten kan worden 
vergeleken met de begunstigde groep. 

In 2017 hadden de begunstigde en imiterende gezinnen vaker een hok voor dieren dan de 
gezinnen uit de vergelijkingsgroep (19%, 15% en 5%). In 2018 is het aandeel gezinnen 
met een dierenhok in alle groepen gestegen, maar de toename is significanter bij de 
begunstigden (92%, 36% en 18%). 

In 2018 zijn er bij de begunstigde groep meer dieren gevaccineerd dan in de andere 
groepen (34%, 24% en 14%), wat ook een gevolg kan zijn van LIVE.  

Wat de veestromen betreft, stelden de onderzoekers vast dat het aandeel gezinnen dat 
dieren koopt, hoger ligt dan het aandeel gezinnen dat dieren verkoopt, en dat dit geldt 
voor alle groepen. De consumptie van dierlijke producten, bepaald als het feit dat er in de 
loop van het vorige jaar minstens één dier is geslacht om het gezin te voeden, ligt veel 
lager in de begunstigde groep dan in de imiterende en de vergelijkingsgroep (7%, 46% 
en 57%). Dat kan worden verklaard doordat het vee dat door LIVE wordt gegeven, 
terechtkomt in een roterend systeem met andere gezinnen, om meer vee in het dorp voort 
te brengen.  

Inkomensgenererende activiteiten 

Via verschillende hulpvormen, zoals het geven van startkapitaal, capaciteitsversterking, 
netwerking, enz. steunt het LIVE-project ook arme gezinnen om inkomensgenererende 
activiteiten op te zetten. Dit biedt gezinnen die weinig of geen toegang hebben tot grond 
de kans om hun inkomstenbronnen te diversifiëren. Ondanks het meestal geringe aantal 
inkomensgenererende activiteiten in onze steekproef (1 gezin op 4) hebben gezinshoofden 
en/of hun partners van de begunstigde en imiterende gezinnen vaker een 
inkomensgenererende activiteit dan de gezinnen in de vergelijkingsgroep (31%, 24% en 
14%). Maar bij de gezinnen met een inkomensgenererende activiteit, hebben maar heel 
weinig gezinnen meerdere van die activiteiten (dat is meer waarschijnlijk in de 
APROJUMAP-dorpen). Bovendien hebben vrouwen, ongeacht of ze gezinshoofd of partner 
zijn, vaker een inkomensgenererende activiteit in de begunstigde groep dan in de twee 
andere groepen (19% tegenover 10% en 10%). 



 

 35 

Over het algemeen bestaan de inkomensgenererende activiteiten in het verlenen van 
basisdiensten in de sectoren bouw, vervoer, kinderoppas of schoonmaak 
(ongeveer 75% van alle inkomensgenererende activiteiten). Het gaat maar zelden om 
betaald werk in de openbare en privésector (ongeveer 10%) of de verwerking van 
landbouwproducten (ongeveer 15%) – die laatste activiteit komt vaker voor binnen de 
vergelijkingsgroep (8%, 9% en 24%). 

De begunstigde gezinnen vermelden vaker dat hun inkomensgenererende activiteit een 
startkapitaal vergt (61% tegenover 38% en 45%) en zijn minder geneigd om ze als 
“weinig rendabel” te omschrijven dan de andere groepen (45%, 72% en 78%). Het 
gemiddelde inkomen van de gezinnen uit de inkomensgenererende activiteit in de twaalf 
maanden vóór de enquête verschilt niet sterk van de ene groep tot de andere en bedraagt 
ongeveer 130 000 RWF. 

Voedselzekerheid, voeding en gezondheid 

Naast steun aan de landbouw en de veeteelt biedt het LIVE-project ook activiteiten van 
capaciteitsopbouw om de gezinnen te sensibiliseren op het vlak van gezondheid en 
voedingsgewoonten, om zo hun gezondheids- en voedingstoestand te verbeteren.  

Vóór het LIVE-project (in 2017) kende de hele bevolking van de steekproef een 
zorgwekkende situatie op het vlak van voedselzekerheid.  

- Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS): meer dan 80% van de 
geïnterviewde gezinnen wordt omschreven als gezinnen die in 2017 een ernstige 
voedselonzekerheid hebben gekend (81%, 83% en 88%). 

- Household Hunger Scale (HHS): een meerderheid van de gezinnen wordt omschreven 
als gezin dat in de loop van het vorige jaar ernstig honger heeft geleden (~75%), dat 
cijfer ligt iets hoger in de vergelijkingsgroep (70% en 67% tegenover 82%). 

Sinds 2018 zijn de cijfers met betrekking tot voedselonzekerheid en honger 
gedaald, vooral voor de begunstigden (61%, 77% en 85% voor ernstige 
voedselonzekerheid en 47%, 59% en 76% voor ernstige honger). Het is verleidelijk om te 
geloven dat die verbetering toe te schrijven is aan het LIVE-project. 

De vrouwen en kinderen in de APROJUMAP-dorpen (begunstigde en imiterende groep) 
eten vaker minstens twee maaltijden per dag dan de vrouwen en kinderen in de 
vergelijkingsgroep (vrouwen: 34% en 36% tegenover 23%; kinderen: 57% en 64% 
tegenover 44%). Het valt moeilijk te zeggen of dit verschil al dan niet toe te schrijven is 
aan de interventie. 

Met betrekking tot de belangrijkste kenmerken in verband met de gezondheid van de 
gezinnen, kunnen we het volgende vaststellen: 

- Vóór de start van het LIVE-programma hadden de begunstigden al vaker een kaart 
van de mutualiteit dan de gezinnen uit de imiterende of de vergelijkingsgroep (77% 
tegenover 48% en 46%). Sinds 2018 is het aantal gezinnen met een kaart van de 
mutualiteit gestegen, vooral in de begunstigde groep (97%, 63% en 56%). 

- In 2018 gebruikte de meerderheid van de geïnterviewde personen, in alle groepen, 
hun kaart van de mutualiteit en hadden ze ongeveer 10 600 RWF per jaar (~10€) 
betaald. 

- Ongeveer de helft van de respondenten heeft een gezinslid dat de voorbije vier weken 
ziek is geweest, en dat cijfer ligt hoger in de vergelijkingsgroep (49%, 55% en 64%). 
Toch gingen in de begunstigde groep meer mensen naar de dokter (of gelijkwaardig) 
(80%, 75% en 67%). De gezondheidsuitgaven in de loop van de laatste twaalf 
maanden liggen licht hoger (ongeveer 2 000 RWF meer) in de imiterende groep dan 
voor de begunstigden en de gezinnen in de vergelijkingsgroep. 
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Er wordt geen groot verschil vastgesteld tussen de drie groepen met betrekking tot de 
gezondheidstoestand van de kinderen (al mogen we niet vergeten dat het 
onderscheidend vermogen beperkt is door de kleine omvang van de steekproef). Nochtans 
is de voedingstoestand allesbehalve bevredigend.  

- Kinderen met ondergewicht: 11% van de begunstigde gezinnen en van de gezinnen in 
de vergelijkingsgroep heeft minstens één kind van 6 tot 60 maanden met ondergewicht 
– in de imiterende groep ligt dat cijfer veel lager (11%, 4% en 11%). 

- Ondergewicht bij geboorte (minder dan 2,5 kg): ongeveer 12% van de gezinnen heeft 
minstens één kind tussen 6 en 60 maanden dat geboren is met een te laag 
geboortegewicht (13%, 16% en 9%). 

- Vaccinatie: bijna alle kinderen tussen 6 en 60 maanden volgen het 
vaccinatieprogramma (100%, 96% en 98%). 

In 2018 bleven die cijfers stabiel.  

Voor 2018 was het mogelijk om gegevens in te zamelen over enkele bijkomende 
indicatoren waarvoor de invloed van LIVE al zichtbaar kan zijn: 

- Vitamine A en wormverdrijvende behandeling: veel gezinnen gaven hun kinderen 
vitamine A (98%, 97% en 94%) en behandelden hen tegen wormen (93%, 93% en 
87%). 

- Diarree in de voorbije twee weken: in 27% van de gezinnen heeft minstens een van 
de kinderen tussen 6 en 60 maanden diarree gehad in de twee weken vóór de enquête. 
Dat cijfer ligt veel lager in de gegevens. 

- Diarree met bloed in de voorbije twee weken: 12% van hen had in dezelfde periode 
last van diarree met bloed. Het percentage behandelde kinderen ligt hoger bij de 
gezinnen in de begunstigde en imiterende groep dan bij de gezinnen in de 
vergelijkingsgroep (62% en 44% tegenover 24%).  

- Mid-Upper Arm Circumference (MUAC): in geen enkele van de groepen lijdt een kind 
tussen 6 en 60 maanden aan acute ernstige ondervoeding (MUAC < 115 mm). 
Nochtans heeft 10% van de gezinnen een kind tussen 6 en 60 maanden dat lijdt aan 
matige ondervoeding (MUAC < 135 mm). Die verhouding ligt hoger in de 
vergelijkingsgroep (5%, 2% en 12%). 

- Minimale voedingsdiversiteit in de laatste 24 uur: bij gezinnen met kinderen tussen 6 
en 24 maanden ligt het aandeel met minstens één kind dat de 24 uur vóór de enquête 
de minimale voedingsdiversiteit heeft bereikt twee keer hoger in de begunstigde groep 
dan in de twee andere groepen (36% tegenover 14% en 15%). De nationale gegevens 
van 2014 geven een meting aan van 30% minimale voedingsdiversiteit. 

- Minstens één dierlijk product verbruikt in de voorbije 24 uur: voor gezinnen met 
kinderen tussen 6 en 24 maanden ligt het aandeel met minstens één kind dat in de 24 
uur vóór de enquête een dierlijk product heeft verbruikt veel hoger in de APROJUMAP-
dorpen dan in de vergelijkingsgroep (29% en 21% tegenover 5%). 

- Minimale maaltijdfrequentie: het aandeel van de gezinnen met kinderen tussen 6 en 
24 maanden die in de 24 uur vóór de enquête de minimale maaltijdfrequentie hebben 
bereikt, ligt lager in de begunstigde en imiterende groep dan in de vergelijkingsgroep 
(43% en 40% tegenover 60%).  

- Minimum aanvaardbaar voedingsregime: in de gezinnen met kinderen tussen 6 en 24 
maand hebben maar weinig kinderen in de 24 uur vóór de enquête het minimum 
aanvaardbaar voedingsregime bereikt (18%, 10% en 10%).  
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- Inname van voedingssupplementen: in meer dan 40% van de gezinnen heeft minstens 
één kind tussen 6 en 60 maanden in het jaar vóór de enquête een voedingssupplement 
gekregen. 

Er zijn ook gegevens ter beschikking gesteld die bijkomende inlichtingen bieden over 
de vrouwen. De vruchtbaarheid ligt lager in de begunstigde en de imiterende groep dan 
in de vergelijkingsgroep (4,20 en 4,55 tegenover 5,29 geboorten per vrouw), maar is 
vergelijkbaar met de officiële gegevens. Ongeveer 40% van de echtgenotes neemt 
anticonceptie. 35% heeft minstens één zwangerschap gehad die heeft geleid tot prenataal 
overlijden en de verhouding tussen het aantal prenatale overlijdens en het totale aantal 
geboorten bedraagt 9%. Een vrij hoog aandeel van de vrouwen heeft een kind van minder 
dan 5 jaar verloren (42% en 39% tegenover 52%) en het aandeel overlijdens van kinderen 
van minder dan 5 jaar op het totale aantal geboorten bedraagt ongeveer 14,5%. 
Gemiddeld 12% van de vrouwen heeft een kind verloren tussen 5 en 14 jaar en het aandeel 
overlijdens bij kinderen tussen 5 en 14 jaar op het totale aantal geboorten bedraagt 3%. 

Globaal genomen zijn de voedselzekerheid, de voedings- en de 
gezondheidstoestand van vrouwen en kinderen niet bevredigend, hoewel 
bepaalde verschillen merkbaar zijn bij de begunstigde en/of imiterende gezinnen 
die deels kunnen worden toegeschreven aan de LIVE-interventie. Die positieve effecten 
kunnen waarschijnlijk ook worden toegeschreven aan de actie van dynamische 
ambtenaren van de sector/cel, wetende dat LIVE ook een positieve invloed kan hebben op 
de lokale overheid door goede praktijken door te geven – de plaatselijke overheden 
hebben een performantiecontract en zijn dus sterk gemotiveerd om het welzijn van de 
bevolking te vergroten. 

Welzijn 

Het gevoel van eenzaamheid en uitsluiting en de toestand van deze uiterst arme 
bevolkingsgroep zijn sterk overheersend en vormen een belemmering voor hun 
ontwikkeling. Ook hier is het de bedoeling om een gemeenschap te vormen met al deze 
heel kwetsbare gezinnen, want “ook al zijn we arm, samen zijn we sterker”. De 
psychosociale toestand van de begunstigden is sterker verbeterd dan bij de gezinnen uit 
de vergelijkingsgroep. De situatie van de imiterende groep is een beetje anders: voor de 
meeste aspecten voelen deze gezinnen zich gemiddeld beter dan de begunstigde groep en 
de vergelijkingsgroep. 

Uit een analyse van het aantal bezoeken dat een gezin heeft gekregen en de sociale 
activiteiten waaraan het in 2017 heeft deelgenomen, blijkt dat voor de gezinnen waarvan 
de leden in dezelfde cel wonen, de familiebezoeken vrij vaak voorkomen. Maar de 
begunstigde gezinnen en de gezinnen uit de vergelijkingsgroep meldden minder bezoeken 
vanwege en aan andere leden van hun gemeenschap dan de imiterende gezinnen. De 
begunstigden verklaarden ook minder uitnodigingen voor sociale activiteiten te hebben 
gekregen dan gezinnen in de imiterende of de vergelijkende groep. Alle groepen gaan 
gewoonlijk ook vaak naar de kerk (iets lagere frequentie voor de begunstigden). Met 
betrekking tot de deelname aan vergaderingen van de gemeenschap nemen de 
begunstigden gemiddeld iets minder deel dan de gezinnen uit de imiterende of de 
vergelijkingsgroep (gemiddeld 84% tegenover 97% en 92%). Gemiddeld heeft 12,5% van 
de gezinnen, uit alle groepen, een bijzondere positie/verantwoordelijkheid in de 
gemeenschap.  

Vóór LIVE, in 2017, vertelden de begunstigden dat ze zich minder op hun gemak voelden 
bij het idee om in het publiek te praten en interactie te hebben met anderen, terwijl dat 
niet het geval was voor de twee andere groepen. De mate van 
afhankelijkheid/vertrouwen van de begunstigden tegenover anderen was ook 
duidelijk kleiner dan die van de andere groepen. In 2018 is de situatie volledig veranderd. 
Bijna alle vermelde indicatoren zijn sterk gestegen voor de begunstigden, terwijl ze bij de 
andere groepen stabiel zijn gebleven of licht zijn verhoogd. 
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Vóór LIVE, in 2017, was het gevoel van schaamte of gegeneerdheid over zichzelf en 
de familie tegenover anderen en het gevoel als minder goed dan de anderen te worden 
gezien sterker bij de begunstigden en de gezinnen uit de vergelijkingsgroep dan voor de 
imiterende groep. Die twee laatste indicatoren zijn echter in 2018 verbeterd bij de 
begunstigden en stabiel gebleven voor de andere groepen.  

Met betrekking tot de indicator van zelfrespect, melden de begunstigden een veel hogere 
mate van ervaren zelfrespect dan de andere gezinnen. De waarde van de indicator is 
positief en vrij hoog voor de totale steekproef, maar bij de begunstigden ligt ze nog licht 
hoger dan bij de andere groepen. 

De mate van toegang tot een solidariteitsnetwerk wordt gemeten door de 
mogelijkheid om geld te lenen bij ouders of vrienden en de mogelijkheid om onderdak te 
krijgen bij een derde. Hoewel de indicator voor alle groepen een negatieve waarde heeft, 
lijkt die waarde minder negatief te zijn voor de begunstigden dan voor de andere gezinnen. 

De perceptie van zelfvertrouwen om het woord te nemen in het openbaar, 
organisatievermogen en het vermogen om regelmatig te sparen (ook beschikbaar voor 
vrouwen) zijn allemaal hoger voor de begunstigde vrouwen dan voor de vrouwen uit de 
andere groepen. 

De mate waarin risico’s worden genomen is negatief voor alle groepen, terwijl de 
risicobereidheid positief is voor alle groepen en hoger voor de begunstigden in vergelijking 
met de twee andere groepen. In alle groepen (op het niveau van de gezinnen), is de angst 
voor negatieve schokken, armoede en geweld (meting 2018) positief en hoog – hoger voor 
schokken en armoede dan voor geweld.  

Armoede 

Op het vlak van objectieve armoedemeting zijn de begunstigden en de gezinnen in de 
vergelijkingsgroep sterk vergelijkbaar, terwijl, zoals voorzien, de imiterende gezinnen iets 
minder arm zijn. De indicator Ubudehe verwijst naar de nationale officiële armoede-
indeling in vier categorieën (waarbij categorie 1 de armste is). In de steekproef behoren 
meer gezinnen uit de begunstigde en de vergelijkingsgroep dan imiterende gezinnen tot 
categorie 1 (21%, 12% en 31%). De score van de indicator van waarschijnlijke armoede 
PPI – Progress out of Poverty Index) (hoe lager de score, hoe groter de armoede), 
berekend op basis van gegevens over de kenmerken van gezinnen en eigendom van 
goederen, wijst erop dat de begunstigde groep en de vergelijkingsgroep gemiddeld armer 
zijn dan de imiterende gezinnen (31%, 36% en 31%). Ten slotte is het aandeel van de 
bevolking onder de armoededrempel van 1,25 dollar/dag (KKP 2005) hoger bij de 
begunstigde gezinnen en de gezinnen uit de vergelijkingsgroep dan bij de imiterende 
gezinnen (72%, 62% en 71%). Heel weinig gezinnen hebben een formele lening gekregen 
en de begunstigden lijken de voorbije twaalf maanden minder vaak spaargeld in contanten 
te hebben gehad dan de andere groepen. Ten slotte komen de gezinnen van de 
APROJUMAP-dorpen minder in aanmerking om te genieten van het programma Vision 2020 
Umurenge Program (VUP) dan de gezinnen in de vergelijkingsgroep (11%, 8% en 23%). 

Met betrekking tot de subjectieve armoede-indicatoren, gemeten via de zelfverklaarde 
beoordeling van de voedselconsumptie, van het werkelijke inkomen, het levenspeil en het 
vermogen van het gezin om regelmatig te sparen is een significant verschil vast te stellen 
in het voordeel van de begunstigden. 

Gender en milieu 

Gender en milieu zijn twee belangrijke transversale thema’s. Het LIVE-project is zich 
bijzonder bewust van de sleutelrol die vrouwen spelen bij het verbeteren van de 
gezondheid en de voedingstoestand van de familieleden. Zij zijn ook belangrijke 
economische drijvende krachten voor zowel inkomensgenererende activiteiten als voor 
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duurzame landbouwmethodes. Uiteindelijk wordt algemeen erkend dat de empowerment 
van vrouwen een belangrijke rol speelt in de armoedebestrijding.  

Op basis van de ingezamelde gegevens werd een indicator voor de empowerment van 
vrouwen ontwikkeld die vergelijkbaar is met de Women’s Empowerment in Agriculture 
Index (WEAI). Die index berust op het meten van de betrokkenheid van vrouwen bij de 
besluitvorming over de teelt, het beheer van hulpmiddelen en inkomsten. Het is belangrijk 
om erop te wijzen dat er in de steekproef tijdens de LIVE-enquête van 2018 evenveel 
gezinnen met een mannelijk als met een vrouwelijk gezinshoofd zijn geïnterviewd, en dus 
een hoger aandeel van vrouwelijke gezinshoofden dan het nationale gemiddelde. 

De WEAI-index ligt hoger in gezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd, en dit 
ongeacht de groep. Dat resultaat is niet echt verrassend, omdat de betrokkenheid van 
vrouwen bij de besluitvorming over het beheer van de inkomsten groter is in gezinnen 
met een vrouwelijk gezinshoofd (93%, 87% en 91%) dan in die met een mannelijk 
gezinshoofd (12%, 22% en 14%). Bij vergelijking van de NB met de VG, hebben 
begunstigde vrouwen in een gezin met een mannelijk gezinshoofd meer invloed op de 
beslissingen over de teelt (88% tegenover 75% voor de CG) en het beheer van de 
hulpmiddelen (88% tegenover 78% voor de CG) en voelen zij zich meer op hun gemak in 
het publiek (89% tegenover 63% voor de CG). De begunstigde en imiterende groep zijn 
vrij vergelijkbaar, al voelen de begunstigde vrouwen zich duidelijk beter op hun gemak in 
het publiek (89% tegenover 63% voor de BI) en hebben zij een iets minder grote 
werkdruk. Zo lijkt de LIVE-interventie effecten te hebben op de besluitvorming van 
vrouwen in het beheer van het gezinsinkomen en op hun gemak om te praten in het 
openbaar. 

Globaal genomen gebruiken meer gezinnen vernieuwende en milieuvriendelijke 
landbouwmethodes bij de NB dan bij de BI en de VG. Composteren gebeurt 
bijvoorbeeld door 65% van de begunstigde gezinnen tegenover 41% van de imiterende 
gezinnen en slechts 28% van de gezinnen in de vergelijkingsgroep. De begunstigden van 
de LIVE-interventie worden aangemoedigd om organische mest te gebruiken (81%, 76% 
en 54%) en om hun eigen veevoeder te produceren (82%, 70% en 54%). De LIVE-
interventie steunt en helpt de begunstigden ook bij de aanleg van een moestuin, die wordt 
gehouden door 93% van de begunstigden, 51% van de imiterende groep en slechts 19% 
van de gezinnen uit de vergelijkingsgroep.  

3. Methodologische uitdagingen 

Mogelijke voorafgaande impact. Dankzij de specificiteit van de verschillende types 
basisgegevens, stellen we vast dat bepaalde aspecten al veranderd zijn. 

Enquêteurs en organisatie van de monitoring van de enquêtes. Deze 
baselineopdracht illustreert het succes van een enquête op het terrein uitgevoerd in 
samenwerking met een lokaal team van uitstekende enquêteurs die een strikte vorming 
hebben gevolgd en die de passende middelen hebben gekregen om de logistieke risico’s 
te beperken en de betrouwbaarheid van de gegevens te garanderen.  

De enquêteurs hebben een strikte vorming gekregen in het kader van een specifiek 
programma. De aangeduide opzichters, die een cruciale rol spelen en verantwoordelijk zijn 
voor verscheidene taken, hebben een speciale vorming gehad. Bovendien heeft het lokale 
team belangrijke kennis opgedaan om quasi autonoom een complexe enquête uit te 
voeren bij gezinnen op het terrein. 

Vergelijking met universele indicatoren. Het inzamelen van gegevens uit de eerste 
hand over indicatoren die specifiek bedoeld zijn voor het programma en ook gegevens met 
betrekking tot universele indicatoren, helpt de verantwoordelijken om lessen te trekken 
voor het uitvoeren van de programma’s. Dit heeft een dubbele reden: (i) het programma 
evalueren met behulp van universele indicatoren en nagaan hoe de specifiek op het 
programma afgestemde indicatoren kunnen worden verbeterd/aangevuld; en (ii) die 
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resultaten in een breder kader plaatsen door ze te vergelijken met universele indicatoren 
uit nationale enquêtes of onderzoek door internationale instellingen.  

Doeltreffendheid van de analyse van de gegevens. De opbouw en de structuur van 
de verwerking en de analyse van de gegevens zijn ontworpen, getest en uitgevoerd om 
bij de volgende enquêterondes rekening te houden met de verwerking van de gegevens.  

Belang voor de vergelijkingsgroep. ADA heeft al een systeem voor monitoring en 
evaluatie van een goede kwaliteit ontwikkeld, maar heeft niet de middelen om na te gaan 
wat er gebeurt bij een groep van niet-begunstigden om zo zorgvuldig de meerwaarde van 
het LIVE-programma te kunnen aantonen. Vandaag kan ADA dit enkel op kwalitatieve 
manier beoordelen. ADA/APROJUMAP vinden dat het initiatief relevant is en veel positieve 
lessen inhoudt. 

De stuurgroep is nieuwsgierig naar de (technische en financiële) haalbaarheid 
van het organiseren van dergelijke enquêtes in andere gelijkaardige projecten. 
Hoewel dit soort enquête veel voorbereidend werk en een grote logistieke organisatie 
vergt, zou ze kunnen worden herhaald voor andere projecten die de voedselzekerheid of 
de voeding willen verbeteren.  
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Youth engagement – Jongeren betrekken bij de 
bevordering van mensenrechten in 
ontwikkelingslanden 

1.  Inleiding 

1.1 Projectbeschrijving 

Het consortium, bestaande uit KIYO, Solidagro en Viva Salud, werd opgericht in 2017. Een 
van de projecten van dit consortium draagt de naam “Youth Engagement” en heeft tot 
doel de betrokkenheid te versterken van:  

• Jongeren (vanaf 15 jaar) en jongvolwassen, die buiten de schooluren om een rol 
kunnen spelen als sympathisanten of vrijwilligers bij de bevordering en uitvoering van 
de rechtengebaseerde aanpak (bv. gezondheid, voeding, kinderrechten). Zij kunnen 
op hun beurt hun entourage informeren en sensibiliseren en, indien mogelijks ook, 
mobiliseren.  

• Sympathisanten en vrijwilligers van het consortium. Dit zijn jongeren die 
individueel actief zijn (in hun steden of gemeenten of binnen het consortium) of in 
andere organisaties activiteiten uitoefenen. 

• Jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 

Het consortium wil zich ook inzetten om de betrokkenheid bij jongeren te vergroten. Het 
project ‘Youth Engagement’ wil daarom inzetten op het verbreden en sensibiliseren van 
de sociale basis, en op het engageren van jongeren. Door het verdiepen van de achterban 
wil het consortium gedragsverandering, capaciteitsversterking en engagement stimuleren. 

Er wordt gebruik gemaakt van een educatief aanbod dat zich richt op het begeleiden 
van jongeren die hebben deelgenomen aan een sensibiliserende activiteit van het 
consortium en jongeren die zich na een project op school blijvend willen inzetten voor de 
organisatie. Dit aanbod bestaat uit lezingen rond de rechtenbenadering, gebaseerd op 
getuigenissen van Zuid partners en programma’s in het Zuiden; debatten rond actuele 
thema’s; info-standen op evenementen; en sensibiliserende acties door de jongeren zelf. 

Door het draagvlak te vergroten wil het consortium gedragsverandering, 
capaciteitsopbouw en betrokkenheid stimuleren. Het consortium maakt hiervoor 
gebruik van (vormings)opleidingen, stages en internationale 
onderdompelingsprogramma's voor jongeren.  

HIVA – KU Leuven werd gevraagd om dit project op te volgen over een periode van vier 
jaar (eind 2017 – begin 2021). De evaluatieperiode werd opgesplitst in drie fasen: 
baseline, mid-term en finaal. Wat volgt is de samenvatting van het rapport over de eerste 
fase, de baseline.  

1.2 Geëvalueerde activiteiten en informatiebronnen 

Er werden vier afzonderlijke activiteiten opgevolgd met een verschillend publiek. Twee 
empowermentweekends met een gelijkaardige aanpak werden in 2018 door het 
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consortium georganiseerd. Bij beide vormingen stonden empowerment en de 
rechtenbenadering centraal. Verder werd door KIYO tweemaal eenzelfde lezing over de 
kinderrechtenbenadering georganiseerd voor hogeschoolstudenten. Terwijl de 
deelnemers van de empowermentweekends zich uit eigen wil inschreven, was deelname 
aan de lezing een verplichte activiteit.  

Bij alle activiteiten werd vastgesteld dat een deel van de deelnemers al betrokken was 
geweest bij het consortium en/of andere niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hetzij 
als sympathisant, hetzij als vrijwilliger of als deelnemer. Bij motivatie voor deze 
betrokkenheid of deelname aan het laatste empowermentweekend kan er worden 
vastgesteld dat interesse in maatschappelijke kwesties en de wereldproblematiek centraal 
staat. Deelnemers zijn gemotiveerd, al geëngageerd en willen ook graag anderen helpen 
en ervaring opdoen. Bij het tweede empowermentweekend geven sommige deelnemers 
ook aan dat ze al voor het weekend inzicht hadden in (het belang van) de 
rechtenbenadering en dit inzicht konden toepassen in hun eigen acties.  

Er werden vragenlijsten aan alle deelnemers voorgelegd. Mogelijke langetermijneffecten 
van de activiteiten kunnen via jaarlijkse bevragingen en bijkomende interviews opgevolgd 
worden in fase 2 en fase 3. De jaarlijkse wederkerende bevraging werd in deze eerste fase 
voorgelegd aan het volledige adressenbestand van het consortium, met voornamelijk 
sympathisanten en vrijwilligers. Dit had tot gevolg dat er 18 personen gecontacteerd 
werden door KIYO, 262 door Solidagro en ongeveer 5000 door Viva Salud. De vragenlijsten 
werden samengesteld op basis van de ToC en de evaluatievragen, en er werd ook rekening 
gehouden met de haalbaarheid betreffende informativiteit en compactheid. Er werden 
stellingen ontwikkeld om de houding ten aanzien van de rechtenbenadering en de impact 
van het educatief aanbod van het consortium hierop te kunnen meten. Voor elke 
evaluatievraag werden passende indicatoren ontwikkeld. 

Niettegenstaande de betrokkenheid en motivatie voorafgaand aan het weekend of de 
lezing, geven de meeste deelnemers aan dat het weekend of de lezing een positieve impact 
heeft op hun houding ten aanzien van de rechtenbenadering. Een interessante bevinding, 
hoewel gebaseerd op een beperkte steekproefgrootte, is dat deelnemers van de 
empowermentweekends de impact van het weekend op hun kennis positiever 
inschatten dan de hogeschoolstudenten na de lezing. De deelnemers van het tweede 
empowermentweekend kunnen ook beter dan de hogeschoolstudenten en de 
respondenten van de jaarlijkse bevraging de verschillende elementen van de 
rechtenbenadering benoemen. Respondenten zijn dus beter in staat om na een intensieve 
vorming de rechtenbenadering te definiëren en evalueren de impact van de vorming 
positiever dan wanneer respondenten een relatief korte lezing gevolgd hebben of los van 
een evenement of vorming de rechtenbenadering moeten definiëren. Deelnemers van het 
tweede, maar niet van het eerste empowermentweekend zijn ook positiever over de 
impact van de vorming op hun zelf-effectiviteit om de rechtenbenadering toe te passen 
dan hogeschoolstudenten en de respondenten van de jaarlijkse bevraging. Inzicht in 
relevantie blijkt volgens de jaarlijkse bevraging datgene te zijn waarbij respondenten zich 
het meest zelfzeker voelen. Respondenten geven vaker aan dat ze dit inzicht al hadden 
voordat ze in aanraking kwamen met het consortium, maar ook dat het consortium dit 
inzicht heeft versterkt. Het versterken van het inzicht en kennis van de rechtenbenadering 
en het stimuleren van de vaardigheid om deze vervolgens toe te passen zijn minder 
evident. Mogelijk kunnen intensieve en langer durende vormingen daar beter op inspelen 
dan korte lezingen.  

Het kwantitatieve luik bestond op die manier uit vier bevragingen aan de hand van een 
(online) gestructureerde vragenlijst. Drie vragenlijsten werden voorgelegd aan 
deelnemers van vier afzonderlijke (quasi-experimentele) activiteiten uit het educatief 
aanbod. 

Kwalitatieve informatie is afkomstig uit drie bronnen:  

• Monitoringsgegevens over de activiteiten van elke niet-gouvernementele 
organisatie (ngo) en het consortium, 
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• Een jaarlijkse enquête die wordt verstuurd naar alle personen die zijn 
opgenomen in de databanken van elke ngo in het consortium, en 

• Deelnemers van voor deze evaluatie geselecteerde activiteiten. 

2. Baseline metingen – evaluatievragen en indicatoren 

Motivatie en aanleiding om sympathisant of vrijwilliger te worden 

2.1 Welke factoren zorgen ervoor dat een lid van het grote publiek 
sympathisant en/of vrijwilliger wordt?  

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen ‘ad-hoc’ vrijwilligerswerk (verwijzend 
naar een eenmalige deelname aan vrijwillige acties) en "structureel" vrijwilligerswerk 
(verwijzend naar een lange-termijnverbintenis). 

De overgrote meerderheid van de geïnterviewde sympathisanten kent een van de ngo’s 
via kennissen, door hun betrokkenheid bij andere organisaties van dezelfde beweging of 
hun betrokkenheid bij andere ngo’s. De redenen voor hun medegevoel of sympathie liggen 
in het delen van de visie van de ngo betreffende landen van het Zuiden: steun voor 
sociale bewegingen in het Zuiden, een op rechtengebaseerde aanpak en de strijd tegen 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde 
sympathisanten speelt ook een rol, omdat het over het algemeen al lang bestaande, multi-
inzetbare mensen zijn. Hun sympathie voor de drie ngo’s in het consortium maakt over 
het algemeen deel uit van deze veel bredere betrokkenheid met andere ngo’s, vakbonden, 
lokale organisaties, milieuorganisaties en/of politieke partijen.  

Voor sommigen wordt deze sympathie ook gekenmerkt door een waardering voor de 
aanpak van de ngo’s van het consortium in vergelijking met wat andere ngo’s zouden 
doen. Allemaal zeggen ze overtuigd te zijn van het nut van ngo’s, waarvan ze over het 
algemeen goed op de hoogte zijn. Voor de aanhangers van de Viva Salud-beweging ligt 
de sympathie voor de ngo ook in de politieke agenda die volgens hen ten grondslag ligt 
aan de actie van de ngo. Het consortium als zodanig lijkt echter niet bekend te zijn bij de 
geïnterviewde sympathisanten, van wie de meeste slechts een vage kennis van andere 
ngo’s hebben. Sommigen leggen echter een verband tussen Solidagro en Viva Salud.  

Mensen die zichzelf als vrijwilliger definiëren en/of al op ad-hoc- of structurele basis als 
vrijwilliger zijn opgetreden, zijn vooral door hun nabijheid tot andere gerelateerde 
bewegingen en/of relaties met mensen die in deze organisaties werken en/of 
vrijwilligerswerk doen, vrijwilligers geworden. Structurele vrijwilligers zijn over het 
algemeen vrijwilliger geworden vanwege bijzondere vaardigheden. 

In een minderheid van de gevallen maakten respondenten onderdompelingsreizen of 
hielpen ze bij andere civiele activiteiten in internationale samenwerking met een van de 
ngo’s van het consortium of een andere ngo, en blijven ze de situatie in het land volgen 
via een van de ngo’s van het consortium.  

Op basis van de jaarlijkse bevraging bleken 71 personen, of 32% van de respondenten, 
het afgelopen jaar deelgenomen te hebben aan een vorming of gelijkaardige activiteit. Er 
zijn zowel sympathisanten als vrijwilligers die nog niet eerder geparticipeerd hebben aan 
een vorming of gelijkaardig evenement, en vele deelnemers van de vier activiteiten die 
werden opgevolgd in de eerste fase lijken al eerder betrokken te zijn geweest bij het 
consortium of andere ngo’s als sympathisant en/of vrijwilliger.  

De motivatie om te participeren komt vooral vanuit interesse in de globale 
wereldproblematiek en maatschappelijke kwesties (58% of meer), gevolgd door interesse 
in het Zuiden (44%). Meer altruïstische redenen – nagaan hoe andere mensen geholpen 
kunnen worden – en functionele redenen – bijleren of ervaring opdoen – is voor een 
minderheid van de respondenten belangrijk (31% of minder). Gebrek aan tijd (47%), o.a. 



 

 44 

vanwege betrokkenheid bij andere ngo’s of andere prioriteiten, en gebrek aan informatie 
(27%) zijn de belangrijkste redenen om niet deel te nemen. Ook bij de deelnemers van 
het empowermentweekend in november-december 2018 was interesse de belangrijkste 
motivator. Niettemin ligt het aandeel deelnemers met altruïstische redenen (tot 50%) 
en/of functionele redenen (tot 44%) hoger. Vooral jongeren blijken sneller ‘om bij te leren’ 
aan te duiden als motivator.  

De redenen om te participeren aan een evenement of activiteit zijn vergelijkbaar met 
de redenen om het consortium te volgen en sympathisant te zijn en/of om 
vrijwilliger te worden. Interesse in de globale wereldproblematiek of maatschappelijke 
kwesties is telkens doorslaggevender (56% - 66%) dan specifieke interesse in het Zuiden 
(45% - 50%). Naast hun interesse in de wereldproblematiek en maatschappelijke 
kwesties, geven vrijwilligers aan dat het consortium hen heeft kunnen inspireren, maar 
ook omdat ze overtuigd zijn dat zij een invloed kunnen uitoefenen op wat er in het Zuiden 
gebeurt (41%). Ook het feit dat er volgens hen veel ongelijkheid is in de wereld is een 
belangrijke motivator. 

Meer dan de helft van de respondenten uit de jaarlijkse bevraging blijkt overtuigd te zijn 
van de relevantie van de rechtenbenadering. 42% is redelijk tot helemaal akkoord 
met de stelling dat veranderingen pas kunnen optreden als men opkomt voor de eigen 
rechten; 65% met de stelling dat overheden een belangrijke rol hebben te spelen in het 
realiseren van mensenrechten in het Zuiden; 67% met de stelling dat ngo’s beleidsmakers 
moeten sensibiliseren om de rechten van iedereen te garanderen; en 79% met de stelling 
dat het belangrijk is om de oorzaken van sociale onrechtvaardigheid te kennen.  

2.2 Waarom blijven sommige sympathisanten sympathisanten en worden ze 
geen vrijwilligers? 

De veronderstelling, als zouden sympathisanten ervoor kiezen om sympathisant te blijven 
en geen vrijwilliger te worden, wordt door de respondenten in vraag gesteld. De 
geïnterviewde sympathisanten en deelnemers zijn vaak al zeer actief in andere politieke, 
lokale, milieu-, jongeren-, en andere organisaties of bewegingen. De belangrijkste 
redenen die worden gegeven zijn de beschikbaarheid van tijd en de betrokkenheid 
bij deze andere organisaties/bewegingen. Sommige ouderen spreken soms de wens 
uit dat dit soort actievere betrokkenheid bij de ngo’s van het consortium door jongeren 
wordt overgenomen. Afgezien van de kwestie van tijd en/of andere verplichtingen 
noemden sommige respondenten ook nog enkele andere redenen, die verband houden 
met het politieke karakter van sommige acties van Viva Salud of met kritiek op aspecten 
van de ngo-aanpak van het consortium.  

Onder de jongere respondenten, in het bijzonder degenen die op school zitten of net hun 
studie hebben afgerond, is er ook enige twijfel over de inhoud en de toekomstige vorm 
van hun engagement. Voor sommige jongeren lijkt het engagement op lange termijn ook 
te worden gehinderd door vele buitenlandse reizen. 

Antwoorden van sympathisanten op de vraag wat men meer zou kunnen doen om 
vrijwilligerswerk te stimuleren tonen aan dat concrete hulpvragen stellen, zichtbaarder 
worden in de media en haalbare vrijwilligerstaken (in de buurt) organiseren het vaakst 
opgenoemd worden als antwoorden. Er is echter niet noodzakelijk een gebrek aan 
engagement en motivatie bij sympathisanten om vrijwilliger te worden. Er is al 
bij velen een zekere mate van engagement aanwezig, maar deze betrokkenheid moet 
concurreren met hun inzet bij andere organisaties. 

2.3 Welke factoren zorgen ervoor dat een vrijwilliger actief blijft of niet?  

Vrijwilligers gaven gelijkaardige antwoorden als sympathisanten: zichtbaarder 
worden, gepersonaliseerde contacten, maar ook meer begeleiding aanbieden en het 
interessanter maken van taken (m.b.t. inhoud, haalbaarheid, mobiliteit, …).  
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2.4  In hoeverre is het consortium erin geslaagd de sociale basis te vergroten? 

De eerste bevraging is een nulmeting, waardoor groei niet gemeten kan worden.  

Sensibilisering omtrent de rechtenbenadering bij participanten, sympathisanten 
en vrijwilligers 

2.5 Hoe ontvangen vrijwilligers of sympathisanten informatie over de op 
rechtengebaseerde aanpak? 

Alle personen die als sympathisanten worden beschouwd, zijn geregistreerd in de 
nieuwsbrief van een van de ngo’s van het consortium. Sommige (maar niet alle) 
sympathisanten zeggen ook dat ze de website bezoeken of dat ze folders, boeken, enz. 
ontvangen en lezen. Over het algemeen vormt de door de sympathisanten ontvangen 
informatie een aanvulling op informatie die door andere organisaties en/of via andere 
samenwerkingsverbanden wordt ontvangen. Volgens de respondenten draagt de via de 
ngo’s van het consortium ontvangen informatie bij tot het behoud van een kritische 
kijk op ontwikkelingsvraagstukken.  

Sympathisanten en deelnemers kunnen hierin echter niet van elkaar onderscheiden 
worden. Volgens de jaarlijkse bevraging hebben 42% van sympathisanten en 79% van de 
vrijwilligers al ooit eens geparticipeerd aan een evenement of vorming. De percentages 
zakken respectievelijk naar 23% en 68%, wanneer men kijkt naar het afgelopen jaar.  

2.6 In hoeverre was het consortium in staat om via zijn interventies binnen 
zijn sociale basis het juiste begrip/bewustzijn over de op rechtengebaseerde 
benadering te verspreiden? 

Respondenten geven over het algemeen aan dat zij de op rechtengebaseerde benadering 
al kennen of ondersteunen. Zij betrekken de ngo’s in het consortium bij deze op 
rechtengebaseerde aanpak en beschouwen hun acties als relevanter dan die van andere 
ngo’s.  

De voor deze evaluatie geselecteerde activiteiten bieden informatie over de op 
rechtengebaseerde aanpak. In het geval van de interventies van KIYO in scholen is 
het hoofddoel om het wettelijke en institutionele kader voor kinderrechten te 
presenteren, uit te leggen waar en hoe KIYO werkt aan deze kwesties, zowel in België als 
in de landen in het Zuiden, en om een aantal casestudies voor te stellen op basis waarvan 
de deelnemers kunnen reageren.  

In het geval van de empowermentweekends is de op rechtengebaseerde aanpak 
transversaal voor alle thematische sessies. De sessies over empowerment-partners laten 
zien hoe de zuidelijke partners concreet werken in een op rechtengebaseerde aanpak, 
namelijk door het verlenen van diensten aan gemeenschappen in combinatie met politieke 
belangenbehartiging en bewustmakingswerk. Voor beide soorten activiteiten toonden de 
deelnemers bijzondere belangstelling voor de concrete voorbeelden die werden 
gegeven. Volgens de deelnemers is het juist deze ondersteuning die het mogelijk maakt 
om de op rechtengebaseerde benadering te begrijpen en deze te onderscheiden van 
andere soorten benaderingen. De activiteiten zijn ook prikkelend: sommige deelnemers 
kwamen tijdens de presentatie tussenbeide om te getuigen over acties in het Zuiden 
waaraan ze hadden deelgenomen en waarvan de relevantie en duurzaamheid voor hen 
erg zwak leken.  

De observaties van de activiteiten van KIYO hebben het evaluatieteam ertoe aangezet om 
enkele aandachtspunten te formuleren: 
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• Deze activiteit is bedoeld voor deelnemers die als ‘passief’ zijn gekwalificeerd 
in de zin dat zij er niet voor gekozen hebben om aan deze activiteit deel te 
nemen.  

• Inhoudelijk is de presentatie van KIYO zeer rijk maar ook zeer intens, wat 
weinig ruimte laat voor interactie met studenten.  

• De kwestie van de betrokkenheid wordt tijdens de presentatie zeer zelden aan 
de orde gesteld.  

De geïnterviewde sympathisanten/vrijwilligers lijken niet het mandaat te voelen om 
bij te dragen aan de bewustmaking van de op rechtengebaseerde benadering bij 
de sociale basis van ngo’s en/of hun omgeving. Aan de andere kant geven respondenten 
wel aan dat ze met hun vrienden en/of familie, praten over de informatie die de ngo’s van 
het consortium hebben ontvangen. Oudere mensen zeggen dat ze deze waarden en 
informatie hebben doorgegeven aan hun kinderen, die zelf betrokken zijn geraakt. In 
sommige gevallen vindt er zelfs een overdracht plaats aan andere al betrokken personen 
dan vrienden. In andere gevallen gebeurt dit met mensen die niet betrokken zijn of die 
meningen uiten die in tegenspraak zijn met de ideeën van de ngo’s van het consortium.  

De meeste respondenten zeggen dat ze proberen een dialoog aan te gaan en 
tegelijkertijd een al te militant of normatief discours te vermijden. Dat wordt door 
hen als contraproductief ervaren bij het initiëren van reflecties bij hun gesprekspartners, 
die aanvankelijk belangstelling voor deze kwesties tonen.  

Respondenten zeggen dat ze niet altijd weten of ze anderen om hen heen hebben kunnen 
overtuigen. Wanneer dit het geval is, zijn de naasten (familie, collega's) en de tijd die 
regelmatig wordt besteed aan het bespreken van deze kwesties, factoren die essentieel 
worden geacht om anderen te overtuigen.  

Een Viva Salud-vrijwilliger zei ook dat ze veel informatie (van Viva Salud of andere 
organisaties) doorgeeft via sociale netwerken, maar weinig andere mensen noemden 
actief gebruik van deze methode van verspreiding. Ten slotte moet worden opgemerkt dat 
sommige respondenten zeggen dat ze meer dan in het verleden weerstand ervaren 
wanneer ze trachten anderen aan te spreken over de problemen in het Zuiden.  

2.7 In hoeverre heeft de interventie de kennis over gender- en milieukwesties 
in ontwikkelingssamenwerking binnen de vrijwilligersbasis van het consortium 
vergroot? 

In de kwalitatieve interviews is dit probleem niet behandeld. Ook werd deze vraag nog 
niet opgenomen tijdens de jaarlijkse bevraging, maar wel na het empowermentweekend 
van november-december 2018. Tijdens het empowermentweekend vonden de deelnemers 
dat beide aspecten aan bod kwamen. 87% gaat (helemaal) akkoord dat er rekening werd 
gehouden met het genderaspect in haar interventies, maar slechts 33% gaat (helemaal) 
akkoord dat er rekening werd gehouden met milieuaspecten.  

De impact van het educatief aanbod van het consortium op het hanteren van de 
rechtenbenadering door vrijwilligers 

2.8 Hoe komt de toegenomen kennis van de op rechtengebaseerde benadering 
tot uiting in de activiteiten van de vrijwilligers? 

Volgens de jaarlijkse bevraging durft ongeveer drie kwart van de vrijwilligers zelf actie te 
ondernemen om de rechten van anderen te garanderen. Ruim twee derde van de 
vrijwilligers geeft aan anderen te kunnen overtuigen dat zij een rol kunnen spelen in het 
doorvoeren van verandering. Minstens de helft geeft aan dat het consortium een impact 
had op hun zelf-effectiviteit. Vrijwilligers schatten hun verandering in zelf-
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effectiviteit significant hoger in dan sympathisanten, wat er op kan wijzen dat het 
deelnemen aan vrijwilligerswerk, naast het volgen van een vorming, deze zelf-effectiviteit 
kan verhogen. 

Deelnemers en vrijwilligers zeggen allemaal bekend te zijn met het concept ‘op 
rechtengebaseerde benadering’, maar niet altijd onder deze terminologie. Zij 
verwijzen immers gemakkelijker naar ‘mensenrechten’ en lijken niet altijd een sterk 
onderscheid te maken tussen de twee concepten. Ondanks deze voorkennis gaven 
verschillende respondenten aan dat hun deelname aan een activiteit hen in staat stelde 
om hun begrip van dit concept te verdiepen.  

De deelnemers aan het tweede empowermentweekend zeggen ook dat ze zeer 
gemotiveerd en energiek zijn door de getuigenissen van activisten van organisaties in het 
Zuiden. Een aantal deelnemers wezen erop dat sommige van de concepten die tijdens de 
activiteiten aan de orde komen (zoals empowerment) niet onbekend zijn voor hen, maar 
dat het nog steeds zeer relevant kan zijn om hun kennis meer te verdiepen.  

2.9 In hoeverre ondersteunden de capaciteitsopbouw en educatieve 
activiteiten van het consortium de vrijwilligers in hun acties? 

79% van de vrijwilligers heeft ooit al eens deelgenomen aan een evenement of vorming 
en 71% van de vrijwilligers die al geparticipeerd hebben aan een vorming of evenement 
geeft aan dat ze redelijk tot helemaal akkoord gaan met de stelling dat ze door het 
consortium meer actie durven te ondernemen om de rechten van anderen te 
garanderen. Dit percentage ligt significant hoger dan de 47% van vrijwilligers die nog 
niet geparticipeerd hebben. Verder durft ook 68% van de vrijwilligers die al geparticipeerd 
hebben anderen meer te overtuigen dat zij een rol kunnen spelen in het doorvoeren van 
verandering. Dit percentage ligt hoger dan de 53% van vrijwilligers die nog niet 
geparticipeerd hebben maar is statistisch niet significant. Er is wel een significant verschil 
tussen vrijwilligers die al geparticipeerd hebben en vrijwilligers die nog niet 
geparticipeerd hebben over zelf-evaluatie van kennis over oorzaken van sociale 
onrechtvaardigheid. 81% van de vrijwilliger-participanten heeft meer inzicht in de 
oorzaken en 58% heeft meer inzicht in wat de rechtenbenadering inhoudt. Toch is er geen 
statistisch significant verschil tussen participanten en niet-participanten met betrekking 
tot de perceptie van hun groei in kennis dankzij het consortium.  

Afhankelijk van het weekend waaraan ze deelnamen, hebben de deelnemers aan de 
empowerment-weekends tegenstrijdige opvattingen over de bijdrage van deze activiteiten 
aan hun vrijwillige inzet (in andere organisaties en/of binnen een van de ngo’s). De 
deelnemers aan het eerste weekend zeggen dat het weekend hen aan het denken heeft 
gezet, maar sommigen zeggen dat ze "op hun honger zijn blijven zitten" op het gebied 
van meer concrete voorstellen. De specifieke profielen en verwachtingen van de 
deelnemers verklaren deze verschillen. Deelnemers aan het tweede 
empowermentweekend werden geïnterviewd vlak na een sessie die werd gefaciliteerd door 
Filipijnse partners. De weinige mensen die de vragen beantwoordden, zeiden dat ze door 
deze sessie gemotiveerd waren om door te gaan en/of toezeggingen te doen.  

De twee geïnterviewde deelnemers aan de KIYO-sessies als onderdeel van hun 
schoolcurriculum geven aan dat ze geïnspireerd zijn door de op rechtengebaseerde aanpak 
voor andere professionele of vrijwillige verplichtingen.  

2.10 Hoe dragen vrijwilligers bij aan een toename van het bewustzijn van de 
op rechtengebaseerde benadering binnen de sociale basis? 

Het consortium heeft een positieve impact gehad op de zelf-effectiviteit om de 
rechtenbenadering toe te passen bij vrijwilligers en participatie aan een vorming of 
evenement kan daartoe bijdragen. Er kan verder worden vastgesteld dat het afgelopen 
jaar ongeveer 2 op 10 respondenten minstens 1 keer vrijwilligerswerk heeft verricht en/of 
zelf actie heeft ondernomen.  
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Over het algemeen is het moeilijk vast te stellen welke activiteiten van ngo’s in het 
consortium specifiek gericht zijn op sympathisanten of vrijwilligers. De activiteiten 
zijn gericht op iedereen en de inhoud van de activiteiten lijkt niet op de ene of de andere 
groep te zijn afgestemd. Bovendien wordt bij de activiteiten slechts zeer gedeeltelijk 
aandacht besteed aan de kwestie van verbintenis of betrokkenheid.  

3.  Methodologische uitdagingen 

3.1 Aantal kwalitatieve interviews 

In totaal werden 131 personen gecontacteerd voor kwalitatieve interviews en 44 
personen stemden ermee in om door het evaluatieteam te worden geïnterviewd: 16 zijn 
deelnemers aan één van de drie geselecteerde activiteiten, 25 zijn sympathisanten (die 
reageerden op de jaarlijkse enquête) en 5 zijn vrijwilligers.  

3.2 Methodologische aanpak  

Het aantal van 44 interviews is minder dan het aantal interviews dat is 
overeengekomen met de opdrachtgevers van de studie en het ontwerpbureau dat 
verantwoordelijk is voor de methodologie (Syspons). Dit is te wijten aan verschillende 
factoren. De eerste factor is het kleinere aantal personen dat de sociale basis van het 
consortium vormt in vergelijking met het aantal personen dat in de opdracht van deze 
evaluatie is aangekondigd. Dit verschil kan voornamelijk worden verklaard door het 
opschonen van de databanken van elke organisatie bij de invoering van de algemene 
verordening op het gebied van gegevensbescherming (GDPR) en waarschijnlijk ook door 
een onjuiste eerste schatting, vooral met betrekking tot de sociale databanken van KIYO 
en Solidagro. 

Aan de andere kant ondervond het team veel moeilijkheden om in contact te komen 
met de deelnemers aan de activiteiten die voor deze baseline waren geselecteerd. Het 
evaluatieteam heeft zijn strategie voor de tweede en de derde activiteit gewijzigd, nadat 
uit de eerste activiteit was gebleken, dat het moeilijk is om na een activiteit contact op te 
nemen.  

Voor de tweede activiteit (namelijk twee lezingen door KIYO) woonde een lid van het 
evaluatieteam beide activiteiten bij en stelde de evaluatie voor om deelnemers aan te 
moedigen de vragenlijst in te vullen en een telefonisch of persoonlijk interview te 
ondergaan aan het einde van de activiteit of in de daaropvolgende dagen. Deze oproepen 
zijn onbeantwoord gebleven. Na de tweede interventie van KIYO in de Hogeschool Odisee 
in Brussel stemden slechts 2 deelnemers ermee in om een interview te doen. Wat de 
tweede activiteit betreft, werd de moeilijkheid om deelnemers te kunnen interviewen nog 
versterkt door het profiel van de deelnemers die gekwalificeerd zijn als ‘passief’, in die zin 
dat deze studenten niet vrijwillig deelnamen aan de activiteit.  

Voor de derde activiteit (empowermentweekend december 2018) heeft het evaluatieteam, 
in overleg met het consortium, zijn strategie opnieuw aangepast door de laatste sessie 
van het empowermentweekend bij te wonen. Aan het einde van deze sessie werd er tijd 
besteed aan het afnemen van een interview met alle deelnemers. Tijdens dit interview 
namen 5 personen (van de 22 deelnemers) het woord.  

Om het aantal interviews te voltooien, werd het consortium in december 2018 gevraagd 
om de consultants in contact te brengen met vrijwilligers die actief zijn binnen hun 
organisaties. 12 KIYO-vrijwilligers werden per e-mail gecontacteerd. Vijf mensen werden 
geïnterviewd.  

De methodologische benadering van kwalitatieve interviews zal de komende 
jaren moeten worden herzien en versterkt om beter te kunnen inspelen op zowel 
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de specifieke profielen als de activiteiten georganiseerd door het consortium en om 
in het kader van de evaluatie als steekproef te worden geselecteerd.  

3.3 Moeilijkheden die zich hebben voorgedaan 

Het evaluatieteam werd geconfronteerd met een aantal problemen die gedeeltelijk 
verhinderden dat men ten volle kon profiteren van de door Syspons ontworpen en door 
HIVA aangevulde en geïmplementeerde methodologie.  

Het recente karakter van het consortium (2017) leidt tot conceptuele problemen 
vanwege de zeer verschillende aard en praktijk van elke organisatie alsook 
operationele problemen. De consortiumorganisaties bevinden zich nog steeds in een 
fase van wederzijds ontdekken en leren, waardoor het evaluatieteam niet altijd een 
duidelijk beeld heeft van de aard van bepaalde activiteiten, noch op de problemen in 
verband met de databanken van sympathisanten/vrijwilligers in elke organisatie.  

De evaluatievragen en methodologische voorstellen van Syspons en HIVA waren 
gebaseerd op de ToC die in het door het consortium ingediende DGD-programma worden 
genoemd. Deze ToC werd door het evaluatieteam beoordeeld en bleek in relatie tot de 
veronderstellingen en hypothesen, strategieën en activiteiten die het consortium in 2018 
daadwerkelijk heeft uitgevoerd, zeer theoretisch van aard te zijn. Dit probleem houdt 
ook verband met het recente karakter van het consortium en verklaart waarom sommige 
evaluatievragen anders zijn geformuleerd of geïnterpreteerd.  

3.4 Methodologische aanbevelingen 

In deze eerste evaluatiefase werd er sterk ingezet op de ontwikkeling van kwantitatieve 
meetinstrumenten. Dit werd op een interactieve manier gedaan, in overleg met de 
partners van het consortium. Door de verschillende bevragingen heen werden kleine 
aanpassingen gedaan, in functie van de behoeften van het consortium maar ook in functie 
van de context waarin de bevraging zou plaatsvinden. Gaandeweg hebben de bevragingen 
meer inzicht verschaft in het publiek dat het consortium al bereikt heeft en de specifieke 
kenmerken daarvan. Ook moet er bij vermeld worden dat de jaarlijkse bevraging een 
nulmeting is. Eenzelfde, gelijkaardige bevraging zal een jaar later worden afgenomen. 
Opnieuw zal dit bij de hele populatie van sympathisanten en vrijwilligers gebeuren 
omdat de groep van jonge sympathisanten en vrijwilligers nog te klein is om een duidelijke 
impact te kunnen detecteren.  

Niet alle activiteiten die opgevolgd werden, liggen helemaal in lijn met de evaluatievragen. 
In overleg met het consortium kan er bekeken worden welke activiteiten in de tweede fase 
opgevolgd zullen worden met meer nadruk op activiteiten voor jonge vrijwilligers.  

Tot slot is het belangrijk om een duidelijk adressenbestand ter beschikking te 
hebben om de populatie van sympathisanten en vrijwilligers te kunnen opvolgen. Er bleek 
grote diversiteit te zijn tussen de adressenbestanden van de verschillende partners van 
het consortium in termen van grootte. Het is belangrijk om te achterhalen hoe dit komt 
en wat voor impact dit heeft op de bevindingen.  

Afhankelijk van de aanpassingen die het consortium kan aanbrengen in de ToC van de 
interventie, lijkt het aangewezen om de vragen te herformuleren en de gebruikte 
methodologieën aan te passen, met name om meer kwalitatieve interviews van de 
verschillende profielen mogelijk te maken en op een meer gerichte manier, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende profielen en de intenties van 
het consortium ten aanzien van deze doelgroepen. 
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Advocacy voor klimaatrechtvaardigheid in België 

1.  Inleiding 

Na de Conferentie van Parijs (COP) nam de Senaat het initiatief om een nationale 
interparlementaire klimaatcommissie op te richten om het beleidsvoorbereidend werk en 
de ontwikkeling van het nationale klimaatbeleid te coördineren. Die commissie bestaat uit 
vertegenwoordigers van de verschillende ministeries. Volgens de geïnterviewden 
verlopen de beleidsprocessen in de commissie traag en is de besluitvorming niet 
transparant. Op parlementair vlak kreeg de commissie het mandaat om het Belgische 
standpunt in de Europese en internationale klimaatonderhandelingen voor te bereiden. 

Op internationaal niveau wordt België afwisselend vertegenwoordigd door een van de 
gewestelijke of federale ministers die verantwoordelijk zijn voor leefmilieu. Hoewel het 
Belgisch Platform Klimaatrechtvaardigheid (PKR) zich toespitst op het federale niveau, zijn 
acties van het PKR ook gericht op de gewestelijke overheid. 

In april 2017 heeft België de Verklaring van Parijs 2015 geratificeerd. De verklaring wordt 
maar traag uitgevoerd. Een van de belangrijkste knelpunten is de moeilijkheid om de voor 
België bepaalde Europese doelstellingen om te zetten in het Belgische institutionele kader.  

Geïnterviewden van de oppositiepartijen en contactpersonen wezen op een gebrek aan 
politieke wil voor ambitieuze beleidsdoelstellingen. Hoewel België bekendstond als 
koploper in de Europese en internationale onderhandelingen, is dat beeld geschonden 
sinds België er tijdens de COP21 in Parijs in 2015 niet in slaagde om een consensus te 
bereiken over de ambities voor uitstootvermindering en de conservatieve houding van 
België tijdens de volgende COP-vergaderingen. Door het moeilijke debat over de 
lastenverdeling was het niet mogelijk om een nationaal klimaatbeleid voor 2013-2020 op 
te stellen. Momenteel ligt een nationaal klimaatbeleid 2030 ter bespreking voor in de 
nationale klimaatcommissie. De gewesten ontwikkelden wel een gewestelijk klimaatbeleid 
2013-2020 en bereiden momenteel een nieuw gewestelijk beleid voor 2030 voor. 

Het PKR is een nationaal Belgisch platform gecoördineerd door 11.11.11 en 
CNCD2/11.11.11. Het PKR werd in 2011 opgericht door organisaties uit de Noord-
Zuidbeweging, de vakbonden en milieuorganisaties. In 2016 traden ook jeugdorganisaties 
tot het platform toe. Medewerkers van 11.11.11 en CNCD/11.11.11 staan samen in voor 
de coördinatie van het platform. De coördinatie van het PKR maakt deel uit van de huidige 
door DGD gefinancierde programma’s van 11.11.11 en CNCD/11.11.11, die lopen van 
2017 tot 2021. Dit zijn de belangrijkste activiteiten van het PKR: 

• beleidsopvolging; 

• onderzoek naar onderwerpen in verband met klimaatrechtvaardigheid; 

• gezamenlijke standpunten opstellen en ondersteunen;  

• studiedagen voor leden van het platform en organisaties van de civiele 
samenleving (CSO’s); 

• vergaderingen van lidorganisaties van het platform en CSO’s; 

 
2 CNCD: Centre national de Coopération au Développement 
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• externe vertegenwoordiging van het platform. 

De Klimaatcoalitie is een nationaal platform van zeventig organisaties uit de 
milieubeweging, de Noord-Zuidbeweging, de vakbonden en sociaal-culturele organisaties. 
Zij werd opgericht in 2008 en organiseert campagnes om de bevolking te betrekken bij de 
discussie over klimaatverandering. Het onderwerp wordt niet enkel benaderd als een 
milieuprobleem, maar de coalitie kijkt ook naar de gevolgen voor de sociale cohesie en de 
impact op kwetsbare bevolkingsgroepen in Zuid en Noord. 

1.1 Voorstelling van het programma 

Het onderwerp van de impactevaluatie zijn de beleidsbeïnvloedende interventies 
van het Platform Klimaatrechtvaardigheid, gecoördineerd door 11.11.11 en 
CNCD/11.11.11, en gefinancierd door de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de periode 2017-2021 wil 
het programma de Belgische beleidsmakers beïnvloeden om een ambitieus Belgisch beleid 
inzake klimaatrechtvaardigheid op te stellen en uit te voeren, om de Europese ambities te 
versterken en het Akkoord van Parijs uit te voeren. Het PKR bestaat uit verschillende CSO’s 
die pleiten voor klimaatrechtvaardigheid en wordt gecoördineerd door 11.11.11 en 
CNCD/11.11.11. De strategie voor beleidsbeïnvloeding combineert campagnewerk, 
advocacy en formeel en informeel lobbywerk. Het programma wil ook de kennis en 
deskundigheid over klimaatrechtvaardigheid bij de leden van het platform vergroten en 
bijdragen aan een grotere invloed en meer geloofwaardigheid van het Platform 
Klimaatrechtvaardigheid en zijn leden in verband met het thema klimaatrechtvaardigheid. 

1.2 Doelstellingen van de impactstudie 

De evaluatie heeft twee doelstellingen: 

• Verantwoording afleggen – de impactmeting moet 11.11.11 en 
CNCD/11.11.11 in staat stellen om aan DGD rekenschap te geven van de 
behaalde resultaten, ook op het vlak van impact. 

• Leren – afgezien van het trekken van lessen uit de interventie en de 
mogelijkheid om de strategie tijdens de uitvoering aan te passen, wil deze 
opdracht ook inzicht bieden in het opzet en de uitvoering van impactevaluaties 
van ngo-interventies. Deze evaluatie maakt deel uit van een leertraject over 
impactevaluaties aangestuurd door de drie NGA-federaties, DGD en DBE. 

1.3 Geëvalueerde activiteiten 

Voor de baselinestudie of nulmeting werd een gemengde aanpak gebruikt, bestaande 
uit twee enquêtes bij (1) Belgische beleidsmakers en personeel van administraties en (2) 
leden van de Klimaatcoalitie, en een aantal semigestructureerde interviews met 
rechtstreekse beleidscontacten van het PKR, leden van het PKR en de Klimaatcoalitie en 
een documentstudie. 

De nulmeting werd uitgevoerd in drie fasen. (1) Tijdens de eerste fase werd de 
methodologie uitgewerkt. Daartoe werd ook een workshop georganiseerd met de PKR-
coördinators om de nieuw samengestelde ToC te bespreken en meer inzicht te verwerven 
in het gebruikte systeem van monitoring en evaluatie. Daarnaast werden ook 
semigestructureerde interviews gehouden met de PKR-coördinators en enkele PKR-leden. 
Ten slotte werden ook programmadocumenten bestudeerd. (2) Tijdens de fase van 
gegevensinzameling werden vragenlijsten opgesteld en uitgetest en de enquête en de 
interviews uitgevoerd. (3) Daarna volgde nog een fase van analyse en verslaggeving, met 
een zingevingsworkshop met de coördinators van CNCD/11.11.11 en 11.11.11 om de 
bevindingen te bespreken. Deze fase leidde tot een ontwerp- en definitief baselinerapport. 



 

 52 

Het evaluatieteam kwam tot de conclusie dat het evaluatiekader, dat was ontwikkeld door 
Syspons en verder verfijnd tijdens de eerste fase, moest worden herwerkt om in te spelen 
op een aantal methodologische beperkingen, vragen naar bijkomende informatie en 
specifieke kenmerken van de context waarin het advocacywerk gebeurt.  

Online enquête bij beleidsmakers. Er werd een vragenlijst opgesteld met 17 vragen 
over het onderwerp klimaatrechtvaardigheid. Zoals verwacht was de respons heel klein, 
met 32 respondenten (5,4%), waarvan 25 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen die de 
vragenlijst begonnen in te vullen. Slechts 22 respondenten vulden de lijst volledig in, van 
wie 19 Nederlandstaligen en 3 Franstaligen. Door het lage responscijfer is de dataset te 
klein voor een complexe statistische analyse en kunnen de resultaten niet worden 
veralgemeend voor de volledige populatie.  

Online enquête bij de leden van de Klimaatcoalitie. Er werd een tweede vragenlijst 
opgesteld met 20 vragen om de werking en relevantie van het PKR te beoordelen. Er werd 
niet verwacht dat ook de respons op deze enquête laag zou zijn, met slechts 22 
respondenten (14,4%) die aan de enquête begonnen en zestien die ze volledig invulden. 
Slechts dertien van de 22 respondenten waren lid van het PKR. Door het lage responscijfer 
maakt ook deze dataset geen complexe statistische bewerkingen mogelijk en de resultaten 
kunnen amper worden veralgemeend voor de hele populatie. 

Kwalitatieve interviews met beleidsmakers. Er werden semigestructureerde 
interviews gehouden met een selectie van Belgische beleidsmakers en leden van het PKR 
en de Klimaatcoalitie. Een belangrijk element in de interviews waren vragen die peilden 
naar belangrijke veranderingen die de respondenten hebben vastgesteld in hun eigen 
situatie of gedrag met betrekking tot specifieke inhoudelijke thema’s of domeinen en in 
welke mate de programma-interventie of andere factoren of actoren hebben bijgedragen 
tot die verandering. 

Tijdens de eerste fase werd beslist om semigestructureerde interviews te houden met de 
rechtstreekse contacten van het PKR. Zoals voorgesteld in de voorbereidende nota, 
hadden de evaluatoren ook vier interviews met medewerkers van de studiediensten van 
politieke partijen en vier andere contactpersonen. In totaal waren er 29 interviews. De 
evaluatoren zijn van mening dat de informatie uit de interviews kan worden veralgemeend, 
omdat hierbij een brede en diverse groep van belangrijke informanten over het Belgisch 
klimaatbeleid aan het woord werd gelaten.  

Kwalitatieve interviews met leden van het Platform Klimaatrechtvaardigheid en 
de Klimaatcoalitie. In het voorbereidende rapport werd voorgesteld om elf interviews te 
houden met leden van het PKR (op een totaal van 29 leden), met een mix van actieve en 
passieve leden en drie interviews met leden van de Klimaatcoalitie (op een totaal van 70 
leden). De evaluatoren slaagden erin veertien PKR-leden, onder wie de twee coördinators, 
zes actieve en zes meer passieve leden te interviewen. Er waren ook vier interviews met 
leden van de Klimaatcoalitie. 

Analyse van de kwalitatieve interviews. Van elk interview werd een narratief verslag 
opgesteld. Er werd geen software gebruikt om de gegevens te analyseren, omdat het 
aantal interviews een manuele verwerking en beoordeling mogelijk maakte. 

Documentstudie. Er werd een documentstudie gedaan van teksten opgesteld door het 
PKR, van beleidsdocumenten van de Belgische beleidsmakers en van de monitoring- en 
evaluatiegegevens ingezameld door 11.11.11 en CNCD/11.11.11. De evaluatoren 
analyseerden de inhoud van de teksten in verband met beleidsinitiatieven van de 
beleidsmakers om na te gaan in welke mate de PKR-standpunten in die documenten zijn 
opgenomen.  

Stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het klimaatbeleid op het 
niveau van België op het moment van de baselinestudie. Klimaatbeleid: Vlaams 
klimaatbeleidsplan 2013-2020; Waals klimaatbeleidsplan 2016-2022, Brussels 
klimaatbeleidsplan 2016. Dat beleid wordt momenteel herzien, aangezien alle regeringen 
hun beleid voor de periode 2021-2030 aan het voorbereiden zijn. Verscheidene leden van 
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het PKR lobbyen bij de verschillende regeringen om ambitieuze doelstellingen in die 
plannen op te nemen en om vóór de volgende verkiezingen in 2019 tot een akkoord te 
komen over de lastenverdeling. De PKR-coördinators spitsen zich vooral toe op het 
nationale klimaatbeleid. 

Stand van zaken met betrekking tot het Belgisch standpunt in de Europese en 
internationale onderhandelingen. De Belgische technische onderhandelaars werken 
binnen de grenzen die door de politiek worden bepaald. De geïnterviewden vermelden dat 
België in de Europese groep onder de huidige regering zijn positie van constructieve en 
progressieve bondgenoot verloren heeft. België wordt momenteel minder geraadpleegd 
door andere Europese landen. De Belgische onderhandelaars hebben wat speelruimte. De 
Belgische beleidsmakers zijn het eens met de principes en intenties en aarzelen enkel om 
zich te verbinden tot concrete ambitieuze doelstellingen. 

2. Nulmetingen – resultaten van de impactevaluatie  

2.1 Nulmeting van het succes van het Platform Klimaatrechtvaardigheid 

Indicator 1a. Bereik: Het aandeel nationale beleidsmakers in de totale groep 
beleidsmakers die zich inzetten voor het thema klimaatverandering, die bewust informatie 
hebben gekregen van het PKR 

52 directe contacten, waarvan 25 in administraties, 16 parlementsleden, 7 in kabinetten 
(alle behalve het federaal kabinet voor Ontwikkelingssamenwerking) en 5 contacten bij 
studiediensten of medewerkers van parlementsleden. 

- Het PKR heeft rechtstreeks contact met alle belangrijke deskundigen in de materie van 
alle politieke partijen (behalve extremistische partijen), maar het aantal contacten met 
de oppositiepartijen ligt hoger dan met de regeringspartijen en er is ook een verschil 
in de aard van de interactie. Er is een nauwere relatie en meer frequente interactie 
met de oppositiepartijen (ook vragen om advies aan het KPR) in vergelijking met de 
interactie met de regeringspartijen. 

- Alle 25 geïnterviewden bevestigden dat ze informatie hebben gekregen van het PKR 
(9/25 administratie, 9/16 parlementsleden, 3/7 kabinetsleden en 4/5 medewerkers 
van studiediensten). Uit gedeeltelijke gegevens van de PKR-coördinators blijkt dat het 
PKR minsten één keer per jaar rechtstreeks contact heeft met alle kabinetten die 
betrokken zijn bij het klimaatbeleid (in 2017 zes vergaderingen in totaal). In 2017 
waren er drie van die stakeholdervergaderingen. De evaluatoren hadden geen toegang 
tot informatie over het aantal deelnemers aan de rondetafel en de 
stakeholdervergaderingen. In 2017 begon het PKR de studiediensten van de politieke 
partijen te contacteren, met één vergadering met de studiedienst van de PS. 

- Er worden beleidsbriefings per e-mail verstuurd aan alle leden van de relevante 
parlementaire commissies (op alle niveaus) en aan de relevante kabinetten.  

- Als platform is het PKR bijna onzichtbaar op de sociale media. Maar de coördinerende 
organisaties van het PKR en hun leden zijn wel actief op de sociale media en in de 
pers. Er bestaat geen volledig overzicht van de aanwezigheid in de media. 

Indicator 1b. Ruimte voor beïnvloeding: Het aantal vergaderingen met kabinetten, 
ministers, parlementsleden, studiediensten van politieke partijen.  

Het rapport bevat een lijst van de vergaderingen. De evaluatoren vinden dat aantal minder 
relevant als baselinegegeven, omdat het aantal bijeenkomsten niets zegt over het succes 
van de beleidsbeïnvloedende interventies. 
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Indicator 2a. Beoordeling van de bijdragen van het PKR: Het aandeel nationale 
beleidsmakers die het PKR bereikt, die de informatie beschouwen als (op een schaal van 
1 tot 4: allemaal / meerderheid / minderheid / niemand) relevant, tijdig, van een goede 
kwaliteit en bruikbaar, en die de PKR-leden en 11.11.11 en CNCD/11.11.11 zien als 
legitieme en geloofwaardige bepleiters van actie tegen klimaatverandering.  

- Alle geïnterviewden, zonder onderscheid volgens politieke partij, vinden de informatie 
die het PKR levert relevant, bruikbaar en van een goede kwaliteit. De deskundigheid 
van het PKR in de materie wordt breed erkend, ook de kennis van de technische 
aspecten van de nationale, Europese en internationale onderhandelingsprocessen. Het 
PKR verwijst naar interessante bronnen en studies. Slechts drie geïnterviewden 
formuleerden enige kritiek op de kwaliteit van de informatie. 

- Voor alle geïnterviewden is het PKR een belangrijke bron om hun standpunt te 
formuleren: 

- parlementsleden (van zowel regerings- als oppositiepartijen): beschouwen het 
PKR als een belangrijke bron van informatie, vooral de leden van de oppositie, 
omdat zij minder of geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie van de 
respectieve administraties.  

- medewerkers op de kabinetten: geïnteresseerd om verschillende meningen en 
standpunten te kennen van alle betrokkenen, dus ook van de civiele 
samenleving, vertegenwoordigd door het PKR.  

- ambtenaren op administraties: gebruiken het PKR als een belangrijke bron van 
informatie. Overheidsambtenaren zijn allemaal verantwoordelijk voor 
specifieke subthema’s en gebruiken de informatie van het PKR om hun 
respectieve onderwerpen te situeren in de bredere Belgische en internationale 
debatten.  

- medewerkers van politieke partijen: daarop heeft het PKR zich minder gericht.  

- Alle oppositiepartijen en de meerderheid van de kabinetten waarderen het ambitieuze 
karakter van de standpunten van het PKR, omdat het oproept tot dringende actie. Alle 
geïnterviewden verwijzen naar het hoge ambitieniveau dat tot uiting komt in de 
voorgestelde standpunten, maar zijn het erover eens dat het de taak is van de civiele 
samenleving om ambitieus te zijn en de druk op de ketel te houden. De positieve 
waardering voor de relevantie en kwaliteit van de informatie die het PKR verstrekt, 
wordt bevestigd in de online enquête. Eén kabinet stelt dat de standpunten niet 
volledig rekening houden met de politieke gevoeligheid en de speelruimte beschreven 
in het regeerakkoord. 

- De politieke partijen van de oppositie zijn het sterk eens met de standpunten van het 
PKR en maken gebruik van zijn deskundigheid, informatiebronnen en argumenten om 
hun standpunten te verdedigen tijdens de parlementaire debatten. De geïnterviewde 
leden van de regeringspartijen zijn het eens met de principes van de analyse en de 
standpunten die het PKR inneemt, maar zijn het niet eens met alle standpunten zelf. 
Ze vinden het belangrijk om de standpunten van het PKR te kennen, maar beschouwen 
ze als “linkse” standpunten die niet haalbaar zijn binnen het afgesproken tijdskader. 

- Alle 25 geïnterviewden beschouwen het PKR als een belangrijke informatiebron, die 
ook wordt erkend voor zijn deskundigheid, zoals blijkt uit het feit dat het PKR 
regelmatig door alle stakeholders (parlement, kabinetten en administratie) wordt 
uitgenodigd om zijn informatie en mening te geven. 

- Alle regeringspartijen zijn het eens over de principes van de analyses en standpunten, 
maar zijn het niet eens met de voorgestelde concrete en ambitieuze doelstellingen 
(omdat die niet haalbaar worden geacht).  



 

 55 

Indicator 2b. Agendabepaling: Het aantal parlementaire interpellaties en vragen, 
goedgekeurde voorstellen van resoluties; resoluties en moties ingediend door doelgroepen 
van PKR-lobbywerk die aansluiten bij de PKR-standpunten; aantal amendementen door 
parlementsleden die aansluiten bij PKR-standpunten; aantal interventies van de Belgische 
delegatie van beleidsmakers op de volgende COP’s die aansluiten bij de PKR-standpunten. 

- Standpunten van het PKR met betrekking tot CO2-belasting, klimaatvluchtelingen, de 
Belgische klimaatambities (uitstootvermindering), de lastenverdeling en de Belgische 
bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering worden tijdens discussies in het 
parlement op de politieke agenda gezet. In 2017 werden in het federaal parlement 
negen parlementaire vragen gesteld. Slechts drie van de veertien parlementaire 
vragen werden gesteld door regeringspartijen. Uiteraard is de oppositie actiever in het 
stellen van vragen aan de regering over het klimaatbeleid.  

- In principe staan alle Belgische partijen achter het Akkoord van Parijs en zijn zij het 
eens met het principe dat België een ambitieus klimaatbeleid moet ontwikkelen. Enkel 
de oppositiepartijen hebben een aantal amendementen geformuleerd die verwijzen 
naar de PKR-standpunten en dringen aan op concrete doelen in de interparlementaire 
resolutie die de grenzen zal bepalen voor het Belgische klimaatbeleid. 

- Vooral de oppositiepartijen stellen vragen aan de regering over het Belgische 
klimaatbeleid (elf van de veertien parlementaire vragen werden gesteld door 
oppositiepartijen). Zowel de geïnterviewden van de oppositie als van de 
regeringspartijen hebben gebruik gemaakt van de informatie van het PKR om hun 
respectieve standpunten en amendementen voor te bereiden. 

Indicator 3. Verandering in discours: Het aantal politieke partijen dat de PKR-
standpunten/terminologie/ retoriek/framing opneemt in zijn argumentatie tijdens het 
beleidsvoorbereidend werk. 

- Er zijn geen baselinegegevens met betrekking tot het beleidsdiscours over het 
Belgische klimaatbeleid van de belangrijkste deskundigen ter zake in de verschillende 
politieke partijen, omdat dit momenteel niet systematisch wordt gemonitord door de 
CJP-coördinators. Ook het proces in de COP is momenteel een blinde vlek voor de 
evaluatoren, want het was niet mogelijk om te achterhalen welke standpunten de 
Belgische onderhandelaars hebben ingenomen. 

- Met betrekking tot de Europese onderhandelingen is België onder de huidige regering 
zijn positie van constructieve en progressieve bondgenoot voor 
klimaatbeleidsonderwerpen kwijtgespeeld. Twee geïnterviewden van de administratie 
stelden dat de Belgische onderhandelaars wel wat bewegingsruimte hebben, omdat de 
regering het op beleidsvlak eens is met de principes en intenties voor een ambitieus 
klimaatbeleid, maar dat ze enkel aarzelen om zich te verbinden tot concrete ambitieuze 
doelstellingen. 

- Op het moment van de baselinestudie zijn er nog niet veel beleidsinitiatieven genomen 
die aansluiten bij de eisen van het PKR. 

Indicator 4. Beleidsverandering: Belgisch beleid voor klimaatrechtvaardigheid.  

Op beleidsvlak: 

- Ontbreken van een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030. De beleidsontwikkeling 
loopt. Gebrek aan politieke wil tot nu toe om een ambitieus nationaal beleid uit te 
stippelen dat ook ambitieuze doelen omvat over de lastenverdeling binnen België. 

- Regelgeving over het delen van de inspanningen dateert van 2015 (pas toegepast sinds 
2017) maar ligt ver onder de doelen die het KPR vraagt. Regelgeving over verdeling 
van de inspanningen voor 2030 tussen de gewesten is nog niet gestart. Geen 
aanwijzingen dat er ruimte is voor een grotere Belgische en Europese ambitie. 
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- Het ontwerp van interparlementaire resolutie omvat geen concrete doelen voor 
uitstootvermindering en internationale klimaatfinanciering Dertien van de 24 PKR-
standpunten liggen voor ter discussie. 

- In de discussies in het parlement wordt ook duidelijk dat alle parlementsleden die 
betrokken zijn bij de discussies over het klimaatbeleid de besprekingen over het 
Belgische standpunt op Europees en internationaal niveau willen loskoppelen van de 
discussies over het nationale energie- en klimaatbeleid en de bijbehorende discussies 
over de lastenverdeling, wat toont hoe gevoelig het debat over het nationale 
klimaatbeleid wel is. 

- Voorbereidingen voor COP24 in Katowice: België is niet bereid om een actieve rol op 
te nemen op Europees niveau en aan te dringen op een verhoging van de Europese 
doelstellingen voor 2030 tot -55% uitstootvermindering en is, naast Italië, het enige 
land in West-Europa dat niet aandringt op die ambitie. 

- Geen tastbaar engagement voor een jaarlijkse verhoging van de Belgische bijdrage 
aan de klimaatfinanciering; en de bijdrage is niet nieuw of bijkomend. De Belgische 
bijdrage aan de klimaatfinanciering is in 2016 gestegen tot 100 miljoen maar het PKR 
heeft kritiek op de manier waarop het cijfer voor klimaatfinanciering wordt bepaald 
(nog geen cijfers voor 2017). 

- Geen officieel regeringsstandpunt om aan te dringen op ambitieuze streefcijfers op het 
vlak van uitstootvermindering. De regering wil geen concrete doelen en verdedigt een 
emissiereductie van maximum – 40% tegen 2020. 

- Alle politieke beleidsmakers begrijpen dat een ambitieus klimaatbeleid dringend nodig 
is, maar verschillen van mening over de nood aan concrete doelen en engagementen 
met betrekking tot uitstootvermindering en internationale klimaatfinanciering. 

- De regeringspartijen hanteren een conservatieve klimaatbenadering terwijl de 
oppositiepartijen aandringen op concrete en ambitieuze doelen die aansluiten bij de 
standpunten van het PKR. 

- Andere effecten: naast effecten op beleidsvlak heeft het PKR ook een bijdrage geleverd 
aan bepaalde debatten binnen de administraties. De interactie met het PKR over 
onderwerpen als de internationale klimaatfinanciering heeft de Vlaamse administratie 
ertoe aangezet meer accurate cijfers te leveren over de bijdrage aan de internationale 
klimaatfinanciering. 

 
Op het vlak van de procedures:  

- Gebrek aan transparantie in het besluitvormingsproces van de Nationale 
Klimaatcommissie. 

Indicator 5. Relevantie van de communicatiekanalen: Het aandeel van de nationale 
beleidsmakers dat het PKR bereikt, die de gebruikte communicatiekanalen als relevant 
beschouwen. 

- Alle leden van het parlement die het PKR bereikt (oppositie en regeringspartijen) 
vinden directe (zowel formele als informele) contacten relevanter dan indirecte 
contacten, en vinden het ook belangrijk om regelmatig en permanent contact te 
houden. Alle geïnterviewden waarderen de combinatie van formele en informele 
contacten met de PKR-coördinators en enkele van de PKR-leden. Algemene mailings, 
berichten op sociale media, persberichten of de websites van 11.11.11 en 
CNCD/11.11.11 worden door alle geïnterviewden als minder relevant beschouwd. 

- Alle geïnterviewden in kabinetten zijn het ermee eens dat ministers geïnformeerd 
willen worden door de civiele samenleving maar dat ze ook gevoelig zijn voor indirecte 
acties zoals brieven en burgeracties. 
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Indicator 6. Kwalitatieve beoordeling van de relevantie van de verschillende 
communicatiekanalen en de manier waarop die ingebed zijn in de globale strategie van 
beleidsbeïnvloeding. 

- Nog niet gebeurd. Niet relevant voor de baselinestudie. 

Indicator 7. Invloed van het PKR: Het aandeel nationale beleidsmakers dat vindt dat 
het Platform Klimaatrechtvaardigheid invloed heeft op hun proces van meningsvorming in 
verhouding tot de totale groep beleidsmakers die zich inzetten voor het thema 
klimaatverandering. 

- De grote meerderheid van de geïnterviewden en 22 van de 31 respondenten (online 
enquête) erkennen het PKR als legitieme pleitbezorger voor klimaatrechtvaardigheid. 

Indicator 8. Invloed van andere actoren: Het aandeel nationale beleidsmakers in de 
totale groep beleidsmakers die zich inzetten voor het thema klimaatverandering, dat 
andere actoren dan het PKR vermeldt als een van de meer invloedrijke spelers in hun 
proces van meningsvorming. 

- Het PKR wordt door alle geïnterviewden gezien als de belangrijkste informatiebron en 
beïnvloeder uit de civiele samenleving, wat betreft het Belgische standpunt in de 
Europese en internationale onderhandelingen. 

- Andere belangrijke beïnvloeders uit de civiele samenleving in verband met het Belgisch 
klimaatbeleid en het Belgisch standpunt in de internationale klimaatonderhandelingen 
zijn Greenpeace, WWF, 11.11.11 en CNCD/11.11.11. 

- De individuele leden van het PKR, zoals BBL3, WWF4 en Greenpeace en de vakbonden, 
lobbyen direct bij de verschillende regeringen over hun respectieve gewestelijk 
klimaatbeleid en -ambities, en spitsen zich daarbij toe op de thema’s die voor hen 
relevant zijn. Daarnaast lobbyen ook ontwikkelings-ngo’s direct over onderwerpen die 
verband houden met de advocacy-agenda van het PKR. 

Indicator 9. Bekendheid van het PKR: Het aandeel nationale beleidsmakers in de totale 
groep beleidsmakers die zich inzetten voor het thema klimaatverandering, die het PKR 
kennen. 

- Alle deskundigen ter zake van de verschillende politieke partijen en alle relevante 
kabinetten zijn op de hoogte van het bestaan van het PKR. 

Indicator 10. Meerwaarde van de samenstelling: Het aandeel nationale 
beleidsmakers in de totale groep beleidsmakers die zich inzetten voor het thema 
klimaatverandering, dat de specifieke samenstelling van het PKR (met veel verschillende 
maatschappelijke organisaties) als een comparatief voordeel beschouwt. 

- De meerderheid van de beleidsmakers kent ook de samenstelling van het platform (ze 
kunnen de verschillende groepen binnen het platform benoemen).  

- Alle geïnterviewden (parlement en kabinetten) waarderen het feit dat een brede waaier 
aan organisaties uit de civiele samenleving zich hebben aangesloten bij één platform 
op Belgisch niveau en gezamenlijke standpunten verdedigen. Dat maakt een 
doeltreffende dialoog met de civiele samenleving mogelijk. De geïnterviewden 
waarderen de diversiteit aan deskundigheid die binnen het platform aanwezig is. 

 
3 BBL: Bond Beter Leefmilieu 
4 WWF: World Wide Fund for Nature - Wereldnatuurfonds 
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2.2 Nulmeting van de werking van het Platform Klimaatrechtvaardigheid 

Indicator 11. Percentage PKR-leden dat andere kanalen gebruikt voor zijn 
advocacywerk over klimaatrechtvaardigheid; percentage van PKR-leden dat het 
PKR beschouwt als hun belangrijkste kanaal voor advocacywerk 

- De meerderheid van de leden van het platform hebben geen beleidsmedewerker of 
geven geen prioriteit aan hun beleidsbeïnvloeding over PKR-thema’s en delegeren de 
beleidsbeïnvloeding over het Belgische klimaatbeleid en het Belgische standpunt in de 
internationale onderhandelingen aan het platform. De meerderheid van de leden van 
het platform beschouwen het platform als een belangrijke bron van informatie over 
het klimaatbeleid. Organisaties blijven lid, omdat ze beseffen dat het belangrijk is om 
lobbyactiviteiten met een breed draagvlak binnen de civiele samenleving te steunen. 

- De leden die een beleidsmedewerker hebben en actief de beleidsmakers beïnvloeden 
over klimaatthema’s, combineren hun eigen strategieën voor beleidsbeïnvloeding met 
die via het platform en vergezellen vaak de PKR-coördinators bij hun vergaderingen 
met beleidsmakers. Dat geldt ook voor de PKR-coördinators zelf, die ook (direct en 
indirect) contacten hebben met beleidsmakers over gelijkaardige thema’s als die door 
het platform worden verdedigd. 

Indicator 12. Percentage PKR-leden dat de standpunten van het PKR gebruikt in 
communicatie met de nationale politieke beleidsmakers  

- De PKR-leden die actief zijn op het vlak van beleidsbeïnvloeding over 
klimaatrechtvaardigheid gebruiken de PKR-standpunten ook bij hun eigen interventies. 

- De individuele leden van het platform verdedigen meestal ambitieuzere eisen en 
standpunten dan de gemeenschappelijke PKR-standpunten, die berusten op een 
consensus van een brede en diverse groep CSO’s. 

Indicator 13. Kwalitatieve beschrijving van de sterkten en zwakten van het PKR 
door de leden 

Sterkten: 

- De diverse samenstelling van het platform, uniek in Europa. Het inbrengen van een 
Noord-Zuiddimensie in de beleidsdebatten van de milieubeweging en de vakbonden. 

- Het PKR draagt bij aan meer kennis over klimaatthema’s, houdt de leden up-to-date 
over actuele klimaatdiscussies op Belgisch en internationaal niveau en draagt bij aan 
de interne beleidsdiscussies binnen de lidorganisaties. 

- De PKR-coördinators kennen goed de sterke punten, meningen en gevoeligheden van 
elk van de leden en zijn in staat om standpunten voor te stellen die aanvaardbaar zijn 
voor de hele groep. 

- Er is respect voor verschillende meningen en het besluitvormingsproces verloopt 
transparant. Er wordt gestreefd naar consensus. 

- De standpunten van het platform en de communicatie met de politieke beleidsmakers 
zijn van een goede kwaliteit. 

- Er zijn processen en procedures beschikbaar om snel te reageren wanneer nodig. 

- Het is belangrijk om een multi-stakeholderplatform te hebben dat verschillende 
groepen binnen de civiele samenleving vertegenwoordigt. 

Zwakten: 
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- Door de diversiteit van de leden van het platform is het moeilijker om ambitieuze 
standpunten te formuleren. 

- Het vergt tijd om tot gemeenschappelijke standpunten te komen, die worden gedeeld 
door de grote en diverse groep. 

Indicator 14 en Indicator 15  

- Over deze indicatoren is nog geen informatie beschikbaar. 

Indicator 16. Kwalitatieve beoordeling van de kwaliteit van de door het PKR 
geleverde producten 

- De kwaliteit van de door het PKR geleverde producten wordt als goed beoordeeld door 
alle elf geïnterviewde PKR-leden en dit wordt bevestigd in de enquête. 

Indicator 17. Kwalitatieve beoordeling door de leden van de kwaliteit van de 
coördinatie van het PKR 

- De werking van het PKR wordt als goed beoordeeld door alle elf geïnterviewde PKR-
leden. De participatieve manier van werken wordt gewaardeerd en de leden hebben 
het gevoel dat er rekening wordt gehouden met hun mening. 

- De communicatiestromen binnen het platform worden door de geïnterviewden (en de 
respondenten van de enquête) als positief beoordeeld. Alle geïnterviewden waren het 
erover eens dat de communicatiestromen doeltreffender zijn geworden. 

- Enkele geïnterviewden betreuren dat het PKR niet voldoende voordeel haalt uit de 
aanwezigheid van zijn leden die ingebed zijn in Europese en internationale organisaties 
of netwerken om ook rechtstreeks te lobbyen bij Europese stakeholders, zoals de 
Europese Raad en het Europees Parlement.  

- De PKR-coördinator slaagt erin een goed evenwicht te vinden tussen de verschillende 
standpunten van de PKR-leden.  

- De actieve participatie van het PKR en de communicatie over zijn standpunten in 
Europese en internationale netwerken wordt door de PKR-leden als beperkt 
beschouwd. 

Indicator 18 Kwalitatieve beoordeling van de synergie tussen de Klimaatcoalitie 
en het PKR 

- Omdat er voor de fusie niet veel synergie bestond tussen de actie van het PKR en die 
van de Klimaatcoalitie, wordt verwacht dat de synergie zal vergroten na de fusie van 
het PKR en de Klimaatcoalitie. 

- Net als bij het bepalen van het gecoördineerde standpunt zal er ook bij het beslissen 
over mobilisatie voldoende evenwicht moeten worden gezocht tussen meer op actie en 
confrontatie gerichte groepen en groepen die streven naar dialoog en bruggen willen 
bouwen. 

3. Methodologische uitdagingen 

3.1 Vastgestelde moeilijkheden 

Het rapport beschrijft verschillende methodologische beperkingen. De belangrijkste 
uitdagingen hebben te maken met (1) de geringe respons op de enquête bij beleidsmakers 
en verrassend genoeg ook bij de PKR-leden, (2) de gevoeligheid van het beleidsthema, 
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namelijk het Belgische klimaatbeleid, en de aarzeling van de geïnterviewden om vrijuit te 
spreken, (3) de moeilijkheid om een groot aantal beleidsmakers van de regeringspartijen 
te interviewen ten opzichte van de oppositie en (4) de complexiteit van het evalueren van 
een platform en van de relatieve bijdrage ervan, ten opzichte van de bijdrage van de 
individuele leden aan de beleidsveranderingen. Het rapport werkt antwoorden uit op die 
uitdagingen, die als leidraad zullen dienen bij het verfijnen van de methodologie voor de 
tussentijdse en de eindevaluatie. Bij die tussentijdse en eindevaluatie zal worden gewerkt 
met procestracering en bijdrageanalyse. 

De baselinestudie werd uitgevoerd zoals gepland, maar er was wel wat onvoorziene 
vertraging. Het proces om de vragenlijst te ontwikkelen, te testen en te vertalen vergde 
meer tijd dan voorzien. Ook het plannen van de interviews vereiste veel tijd. Maar het 
evaluatieteam slaagde erin om meer gesprekken te hebben dan gepland en kon de 
gegevensinzameling binnen de gestelde termijn afronden. 

Zoals verwacht is de respons op de enquête bij beleidsmakers heel laag, waardoor 
ze niet voldoende representatief is voor de hele populatie. De resultaten van de enquête 
kunnen enkel als een “indicatie” worden beschouwd. Er werden meer interviews gehouden 
in verhouding tot het aantal respondenten dat de enquête volledig invulde. De respons op 
de enquête bij de leden van de Klimaatcoalitie was ook verrassend laag, maar illustreert 
de kenmerken van deze coalitie, namelijk dat ze wordt geleid door een klein aantal actieve 
organisaties, die de (morele) steun krijgen van een grotere groep meer passieve leden, 
zoals ook werd bevestigd in de interviews. Veel lidorganisaties hebben geen personeel 
voor beleidsbeïnvloedend werk en een aantal organisaties kunnen hiervoor enkel rekenen 
op vrijwilligers. Verder waren/zijn er veel personeelswissels binnen de lidorganisaties. Het 
gebrek aan respons werd volgens de evaluatoren voldoende gecompenseerd door het 
aantal interviews met leden van het PKR en de Klimaatcoalitie, onder wie de meest actieve 
leden en enkele passieve of kritischer leden. Er moet opnieuw worden overwogen of een 
online enquête relevant zou kunnen zijn voor de eindevaluatie. 

Het klimaatbeleid in België is een gevoelig beleidsthema. Om de geïnterviewden aan te 
moedigen om vrijuit te spreken, werd anonimiteit gegarandeerd. Bij de kabinetten en de 
administratie was het vaak niet mogelijk om verscheidene mensen te interviewen. De 
evaluatoren gebruikten de lijst van directe contactpersonen die werd verstrekt door het 
PKR. Voor beleidsbeïnvloeders is het uiteraard gemakkelijk om contact te leggen met 
bondgenoten dan met tegenstanders. Dat was ook zichtbaar in de lijst van directe 
contacten die het PKR leverde. De lijst geïnterviewden van de regeringspartijen was 
beperkt en het was niet mogelijk om contact te leggen met de persoon die bevoegd is voor 
klimaatrechtvaardigheid op het federale kabinet voor ontwikkelingssamenwerking of het 
federale kabinet voor leefmilieu. In de tussentijdse en de eindevaluatie zullen de 
evaluatoren creatieve oplossingen proberen vinden om meer contactpersonen binnen de 
regeringspartijen aan te spreken. 

Een laatste beperking heeft te maken met de complexiteit van het evalueren van een 
platform dat beleidsbeïnvloedend werk verricht en het beoordelen van zijn 
relatieve bijdrage, in vergelijking met de bijdrage van de individuele leden. Binnen de 
Noord-Zuidbeweging voeren individuele leden van het PKR ook rechtstreekse 
beleidsbeïnvloedende acties die zich richten tot dezelfde beleidsmakers, over dezelfde 
onderwerpen als het PKR. Maar omdat er geen tijd was voorzien om individuele acties van 
lidorganisaties van de Noord-Zuidbeweging die ook lid zijn van het PKR te reconstrueren 
en te beoordelen, kregen de evaluatoren geen algemeen beeld van die respectieve acties 
om hun relatieve bijdrage aan het beleidsdebat te kunnen beoordelen. Dit werd nog verder 
bemoeilijkt doordat sommige geïnterviewden niet wisten in welke hoedanigheid de PKR-
coördinators hen contacteerden.  

3.2 Methodologische benadering 

De oorzakelijke analyse voor de evaluatie wordt ondersteund door de combinatie van twee 
methodologieën: bijdrageanalyse en procestracering. Stap 1 en 2 gebeurden tijdens 
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de nulmeting. De overige stappen, de eigenlijke bijdrageanalyse, zal gebeuren bij de 
tussentijdse en de eindevaluatie.  

 
Stap 1: verduidelijking van het te behandelen attributieprobleem 
 
De twee belangrijkste algemene oorzakelijke vragen die in het voorbereidende rapport 
naar voren komen, zijn nog altijd geldig.  
 
Stap 2: verdere uitwerking van de theorie van verandering van de interventie  

Tijdens de voorbereidende fase werd de ToC van het programma verder uitgewerkt. Die 
geactualiseerde ToC vergt geen verdere veranderingen op basis van het baselineproces. 
Enkel de ‘formulering’ van een aantal impactindicatoren is veranderd om ze meer aft e 
stemmen op de context. De baselinestudie leverde meer gedetailleerde informatie over de 
verwachte veranderingen, vermoedens en alternatieve verklaringen. 

- Oorzakelijke vraag 1: In welke mate beïnvloedt het PKR de standpunten van de 
Belgische beleidsmakers en de beleidsstandpunten over onderwerpen in verband met 
klimaatrechtvaardigheid en andere PKR-thema’s? 

- Oorzakelijke vraag 2: In welke mate versterken de inspanningen van het PKR voor 
interne coördinatie en capaciteitsopbouw (delen van kennis, leden up-to-date houden 
over thema’s in verband met klimaatrechtvaardigheid en gecoördineerde standpunten 
innemen) de invloed, de geloofwaardigheid en de capaciteit van het PKR en zijn leden? 

3.3 Methodologische aanbevelingen 

Betere monitoring en evaluatie voor beleidsbeïnvloeding. Er is de PKR-coördinators 
gevraagd om de praktijk van monitoring en evaluatie te verbeteren, onder andere om te 
komen tot betere indicatoren voor het meten van vorderingen naar beleidsverandering, 
om de instrumenten voor gegevensinzameling te verbeteren zodat het mogelijk is om de 
aandacht in de media, het discours van de beleidsmakers en dergelijke te traceren en te 
analyseren. 

Procestracering. Om de bijdrage van het PKR aan de vooropgezette veranderingen te 
beoordelen en bewijzen te vinden voor alternatieve verklaringen, zal worden gewerkt met 
de methodologie van procestracering.  

Outcome harvesting. In een participatieve sessie met de PKR-coördinators (in de mate 
van het mogelijke aangevuld met andere leden van het platform) kan de methodologie 
van ‘outcome harvesting’ worden toegepast. Die methodologie omvat drie stappen: (1) 
identificatie van de outcome-beschrijvingen: door de PKR-coördinators vastgestelde 
veranderingen in activiteiten, discours, acties en beleidsinitiatieven van de belangrijkste 
beleidsmakers; (2) beschrijving van de betekenis van die outcome-beschrijvingen en (3) 
een inschatting van de bijdrage van het PKR aan die outcome-beschrijvingen. 

Inzameling van bewijs en opstellen van performance stories. Omdat een digitale 
enquête geen success kende stellen de evaluatoren voor om die enquête voor de 
beleidsmakers niet te herhalen. Semigestructureerde interviews bleken meer informatie 
op te leveren. In de mate van het mogelijke zullen dezelfde deskundigen over het thema 
opnieuw worden geïnterviewd. De ministers en het personeel op de kabinetten zullen 
veranderen en er zullen heel waarschijnlijk nieuwe beleidsmakers zijn. Om de triangulatie 
van de informatie te verbeteren, zullen er interviews worden georganiseerd in twee 
rondes. In een tweede ronde zal informatie die is verkregen uit de eerste ronde meer 
systematisch worden gecheckt bij stakeholders uit dezelfde groep geïnterviewden (zelfde 
politieke partijen, zelfde kabinet). Als het platform zijn stakeholderanalyse verbetert, zou 
duidelijker kunnen worden wie de tegenstanders en bondgenoten zijn binnen politieke 
partijen en kabinetten, waardoor een zinvoller selectie van geïnterviewden mogelijk zal 
zijn. 
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Een digitale enquête voor de leden van de Klimaatcoalitie kan worden herhaald 
wanneer er tijd wordt voorzien voor voldoende herinneringstelefoontjes om de leden te 
vragen om deel te nemen aan de enquête. De consultants stellen voor om die enquête te 
herhalen tijdens de eindevaluatie. 

Casestudies. Tijdens de tussentijdse en eindevaluatie zullen specifieke gevallen worden 
bepaald voor de procestracering en de bijdrage-analyse.  

Timing van de evaluatie. In mei 2019 zijn er in België federale verkiezingen. De 
tussentijdse evaluatie was gepland voor het laatste kwartaal van 2019. 
Hoogstwaarschijnlijk zal die periode niet geschikt zijn voor een evaluatie omdat het nieuwe 
parlement en de nieuwe regering dan pas met hun werk beginnen. Als de vorming van de 
nieuwe regering langer zou duren, zal er bovendien nog geen nieuwe regering zijn en zal 
het politieke klimaat bijzonder hectisch zijn. De evaluatoren zien twee opties: 

- Optie 1: Tussentijdse evaluatie in 2019: de tussentijdse evaluatie spitst zich toe op 
het werk van het parlement tot die datum. Mogelijkheden: (1) interparlementaire 
resolutie; (2) het Belgische standpunt op de COP24 in Katowice en (3) de mate waarin 
de PKR-standpunten vervat zaten in de verkiezingsprogramma’s. Alleen 
parlementsleden zullen/kunnen worden geïnterviewd. 

- Optie 2: Tussentijdse evaluatie in het najaar van 2020: de nieuwe regering kan er zijn 
en al een jaar hebben gewerkt. Alle types beleidsmakers kunnen worden geïnterviewd. 
De eindevaluatie kan nog altijd plaatshebben in het derde en vierde kwartaal van 2021. 
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