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1. Inleiding 

1.1. Doelstellingen, scope en algemene aanpak van de 

evaluatie 

In 2019 startte de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) een evaluatie op over ”Digital for 
Development” (D4D), nadat in 2016 een strategienota door de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking werd uitgewerkt. De evaluatie werd toevertrouwd aan de 
firma EY en beoogde twee hoofddoelstellingen: 

► Doelstelling 1: De integratie van 'Digital for Development' in de programma's 
beoordelen, onder meer door het identificeren van goede praktijken en mogelijk 
gemiste kansen. In de D4D-strategie wordt digitalisering immers niet als een doel op 
zich beschouwd, maar veeleer als een instrument dat transversaal in alle interventies 
kan worden geïntegreerd. Het is een middel en een hefboom ten dienste van 
ontwikkelingsprogramma's ten einde ze doeltreffender te maken.  

► Doelstelling 2: Beoordeling van de eerste resultaten van de interventies, met 
name door middel van casestudies en een meta-evaluatie. Het doel is om te 
beoordelen in hoeverre de integratie van digitale technologie daadwerkelijk relevant is 
en een toegevoegde waarde biedt voor de doelgroepen, in overeenstemming met de 
doelstelling van de D4D-strategie, die digitalisering beschouwt als een versneller in 
alle sectoren waarin de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief is. 

Meer specifiek was de evaluatie gericht op de implementatie van de strategische 
prioriteiten van D4D en de verwezenlijking van de doelstellingen van integratie 
en , met name via de elf gebruiksmechanismen en de daaruit voortvloeiende initiatieven 
(doelstelling 1 van de evaluatie). Verder had deze scope ook betrekking op de 
uitgevoerde interventies (d.w.z. programma's, projecten en acties), waarbij 
bijzondere aandacht werd besteed aan de lokale context en behoeften en aan de risico's 
die daarmee gepaard gingen (doelstelling 2). 

Daarnaast hield ze verband met de interventies die tussen 2014 en 2018 tot 
uitgaven hadden geleid - wat zowel de periode van de formulering van de 
strategienota omvat (vóór 2016) als de periode na de goedkeuring ervan (na 2016) - 
waardoor de mechanismen en andere geplande operationele aspecten (risicobeheer, 
partnerschappen en strategisch beheersmechanisme) uitgevoerd konden worden. Om 
bepaalde interessante analyses uit te voeren en een omvangrijker perspectief op de 
recente ontwikkelingen te krijgen, werd echter ook naar een verder of recenter verleden 
gekeken. 

Dit alles vond plaats in vier fasen tussen oktober 2019 en juli 2020:  

► Een lancerings- en structureringsfase die het met name mogelijk maakte om de 
methodologie te kaderen, meer bepaald door het structureren van het 
evaluatiereferentiekader en het opstellen van het inzamelingsplan.  

► Een tweede en een derde fase die het mogelijk maakten om de inventaris te 
verdiepen en alle instrumenten voor het verzamelen van gegevens in te 
zetten die nodig waren om de evaluatie uit te voeren (97 personen die werden 
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bevraagd tijdens interviews, enquêtes, documentaire analyse en meta-evaluatie, het 
verzamelen van concrete interventies in het veld door middel van een missie in 
Oeganda en twee casestudies van projecten op afstand). 

► Een laatste fase van consolidatie, verwerking en kruisanalyse van de 
verzamelde gegevens die leidde tot de conclusies en aanbevelingen van de 
evaluatie, die zijn opgenomen in het definitieve evaluatieverslag en waarin rekening 
is gehouden met de feedback van een brainstormworkshop over de aanbevelingen. 

In dit kader zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:   

► Interviews: 97 personen geïnterviewd via 73 gesprekken (individueel en in 
groep), zowel met overheidsactoren (DGD/FOD Buitenlandse Zaken, kabinet van de 
vicepremier, BOSA), operatoren en instrumenten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (Enabel, BIO) die betrokken zijn bij de uitvoering van 
D4D, actoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van toonaangevende D4D-
initiatieven (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Wehubit, Agoria, Close The Gap), 
actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ACODEV, NGO.FEDERATIE, 
CNCD, 11.11.11., Via Don Bosco, Louvain Coopération) en andere actoren (EDUCAID, 
The Shift) alsook met andere Europese landen en technische en financiële partners of 
internationale organisaties (DEVCO, AFD, LuxDev, FAO, IDB, Wereldbank, Afrikaanse 
Ontwikkelingsbank, Wereldvoedselprogramma, Digital Impact Alliance). Voorts 
vonden er tevens gesprekken plaats in het kader van het terreinbezoek in Oeganda 
en de vanop afstand uitgevoerde casestudies.  

► Een documentair onderzoek dat tijdens de kaderende fase werd geïnitieerd en dat 
verder werd uitgediept en aangevuld met de analyse van documenten op twee 
niveaus: enerzijds op het niveau van de gebruiksmechanismen en initiatieven (met de 
nadruk op het Wehubit-programma, het D4D-platform, de D4D-prijs, de DGD-
projectoproepen); anderzijds op het niveau van de projecten.  Het bood de 
gelegenheid om de balans op te maken en een geactualiseerde stand van zaken op te 
stellen in verband met de uitvoering van de strategische D4D-nota, met inbegrip van 
een kritische blik op de classificatie van de D4D-operaties door de Belgische 
samenwerking. 

► Een meta-evaluatie op basis van een beoordeling van tussentijdse 
evaluatierapporten (aangevuld met een beoordeling van programma's, documenten 
/projectfiches of activiteitenverslagen) werd uitgevoerd op een steekproef van 
programma's / projecten, zowel op het niveau van de humanitaire hulpinterventies 
van DGD en de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking als Enabel. 

► Online enquête bij verschillende categorieën van stakeholders (DGD, Enabel, 
middenveldorganisatie, institutionele actor, andere). Dankzij deze enquête kon de 
perceptie van de actoren over de integratie en eigenaarschap van Digital for 
Development geanalyseerd worden en kon een verscheidenheid aan standpunten 
verzameld worden. Het totale aantal respondenten bedroeg 242.  

► Terreinbezoek in Oeganda en casestudies: tijdens het terreinbezoek werden 52 
personen bevraagd via 30 interviews, waaronder actoren van de Belgische 
samenwerking (ambassade, Enabel, niet-gouvernementele actoren), lokale en 
nationale autoriteiten (ministeries belast met ICT, onderwijs, NITA, KCCA, stad Gulu), 
donoren (GIZ, UNCDF, EU), initiatiefnemers van projecten (Dalberg, BarefootLaw, 
ADZG), partners (lokale gemeenschappen) en eindbegunstigden (leerkrachten en 
leerlingen). Drie projecten (TTE, UNCDF's Mobile Data Analytics en Lewuti van het 
Wehubit-programma) maakten het voorwerp uit van diepgaande casestudies tijdens 
dit bezoek, waarbij er ook gedetailleerde bevindingen geformuleerd konden worden 
over de integratie en de eigenaarschap van D4D, en andere projecten op een meer 
transversale manier behandeld konden worden. Ten slotte werden er twee andere 
casestudies (UAS van het WFP en e-TAMKEEN van Enabel) vanop afstand uitgevoerd 
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om de analyses op het niveau van de interventies in het kader van doelstelling 2 te 
voltooien.  

► Een brainstormworkshop met stakeholders: deze workshop had drie 
doelstellingen: ervoor zorgen dat de aanbevelingen relevant, volledig en goed 
geformuleerd zijn en andere 'out-of-the-box' ideeën identificeren; een operationele 
toepassing van deze aanbevelingen verkrijgen door de verantwoordelijke personen 
commentaar te laten leveren, de mate van prioriteit/haalbaarheid en de bijbehorende 
termijnen te identificeren; de aanbevelingen uitwisselen, de eigenaarschap ervan 
verzekeren en de uitvoering ervan vergemakkelijken. Er namen een dertigtal 
personen van DGD, Enabel (zetel en terrein), BIO en ANGS aan deel.  

1.2. Algemene context: een groeiende plaats voor 

digitale technologie op de internationale 

hulpagenda 

Het begrip D4D heeft sinds de goedkeuring van de 2030 Agenda in 2015 aan 
zichtbaarheid gewonnen. Digitale technologie maakt geen deel uit van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling (SDG's), maar het is wel een krachtig hulpmiddel om ze te 
bereiken. Het digitale wordt bijgevolg in alle SDG's op transversale wijze en in meerdere 
SDG's (9, 4, met name doeleinde 4.4. en SDG 17) op een zeer expliciete manier in 
aanmerking genomen. De 2030 Agenda beschouwt digitale technologieën daadwerkelijk 
als hefbomen voor groei en als een unieke kans voor ontwikkelingsstrategieën, met name 
om de toegang tot en het gebruik van kwaliteitsdiensten voor de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen te vergemakkelijken.  

Het belang van het digitale in het ontwikkelingsbeleid is de afgelopen jaren 
exponentieel toegenomen onder de donorgemeenschap, waar een cultuur van 
samenwerking is ontstaan tussen de particuliere sector, internationale instellingen, de 
academische wereld en regeringen. Het beheer van de digitalisering bestrijkt een 
verscheidenheid aan onderwerpen, variërend van de ontwikkeling van de digitale 
infrastructuur, tot kwesties op het gebied van connectiviteit en inclusie, en met name het 
respect voor en de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers. Meer in het 
algemeen staat het verkleinen van de digitale kloof en de digitalisering hoog op 
de internationale agenda, waarbij een groot aantal zaken op het spel staan, variërend 
van digitale rechten en digitale vaardigheden tot regelgevingskaders, steun voor de 
digitale economie en de ontwikkeling van digitale diensten in het bijzonder. 

Er werd een reeks initiatieven ondernomen, die het groeiende belang van 
digitalisering op de internationale hulpagenda weerspiegelen, zoals de Wereldtop 
over de informatiemaatschappij die in 2003 door de Verenigde Naties gelanceerd werd, 
de VN-werkgroep voor officiële statistieken in verband met Big Data, een VN-panel op 
hoog niveau voor digitale samenwerking, het Digital Moonshot-initiatief van de 
Wereldbank om de digitale overgang van landen in het Midden-Oosten en Afrika te 
versnellen, een UNCTAD-werkgroep (Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel 
en ontwikkeling) om de elektronische handel en de digitale economie te meten, een 
Taskforce van de G20 gewijd aan de digitale economie (gelanceerd in 2017) of de Digital 
Impact Alliance, een partnerschap dat in 2014 van start is gegaan (tussen USAID, Bill & 
Melinda Gates Foundation, de Zweedse regering en de United Nations Foundation) om de 
collectieve inspanningen voor een sterkere digitale samenleving in de opkomende landen 
te versnellen.  
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1.3. D4D-strategienota: inhoud en doelstellingen  

In deze context werd de digitalisering als prioriteit bepaald door het Belgische beleid op 
het vlak van ontwikkelingssamenwerking: in 2016 werd een strategienota Digital for 
Development (D4D) uitgewerkt en goedgekeurd, die de bijdrage van de digitale 
technologie aan de ontwikkeling moet ondersteunen. Deze nota beschrijft de visie en de 
strategische prioriteiten van het beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
digitale technologie. In de D4D-strategienota worden drie belangrijke strategische 
prioriteiten vastgesteld: 

► Een beter gebruik van (big) data. Deze prioriteit weerspiegelt de noodzaak om de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van realtime gegevens te verbeteren teneinde 
bruikbare informatie te produceren en de doeltreffendheid, impact en 
verantwoordingsplicht van ontwikkelingsinterventies te verbeteren. Voorts worden er 
eveneens mogelijkheden geboden door de digitale revolutie die het mogelijk maken 
om exploiteerbare gegevens en informatie te zoeken, te verzamelen, te analyseren en 
te hergebruiken (open data). 

► Digitalisering voor inclusieve samenlevingen. Deze prioriteit heeft tot doel de 
kansen te grijpen die digitale technologieën bieden om de inclusie te versterken, in 
verschillende vormen, democratisch, financieel en economisch, of in termen van 
gelijke toegang tot basisdiensten van hoge kwaliteit. 

► Digitalisering voor inclusieve en duurzame economische groei. Deze prioriteit 
herinnert eraan dat ook de nadruk moet worden gelegd op de mogelijkheden van 
digitalisering voor het scheppen van (zelf)werkgelegenheid en het bevorderen van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, of voor het versterken van lokale digitale 
ecosystemen. 

Naast deze drie hoofdprioriteiten, die volgens de nota moeten gelden voor alle 
interventiesectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met inachtneming van 
de 9 principes voor digitale ontwikkeling1, specificeert de strategienota de operationele 
aspecten om de concrete uitvoering ervan te verzekeren, door middel van elementen op 
te nemen waarmee rekening moet worden gehouden (basiselementen, risico's en 
duurzaamheidsfactoren), en aan te geven dat partnerschappen moeten worden opgezet 
en beheersmodaliteiten geïmplementeerd moeten worden.  

De strategienota vermeldt in het bijzonder 11 "concrete mechanismen voor het 
gebruik ervan" die het mogelijk moeten maken om de eigenaarschap van en de 
sensibilisering rond D4D te bevorderen, zowel bij de Belgische ontwikkelingsactoren als 
bij hun externe partners, en om de integratie van de digitale technologie transversaal of 
als instrument in de ontwikkelingsprogramma's en -projecten te versterken. 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  Met de gebruiker ontwerpen; het bestaande ecosysteem begrijpen; op schaal of voor een wijdverspreide 
invoering ontwerpen; voor duurzaamheid bouwen; zich door data laten leiden; open standaarden, data, 
bronnen en innovaties gebruiken; hergebruiken en verbeteren; de vertrouwelijkheid en de veiligheid 
verzekeren; samenwerken. 
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2. Conclusies  

Aan het einde van de evaluatie werden twee soorten conclusies getrokken: Ten eerste 
transversale conclusies m.b.t. de twee onderzochte en rond de evaluatiecriteria 
gearticuleerde niveaus; Ten tweede conclusies per D4D-actor. De Covid-19-crisis die zich 
aan het einde van deze evaluatie heeft voorgedaan, heeft geleid tot enkele aanpassingen 
in de formulering van de conclusies en aanbevelingen. De implicaties van Covid-19 op 
lange termijn kunnen echter leiden tot grotere veranderingen in de fondsenwerving, de 
herziening van de prioriteiten van de ontwikkelingssamenwerking en het gebruik van 
digitale technologie. Dit in acht genomen zijn dit de conclusies die getrokken worden: 

2.1. Transversale conclusies 

2.1.1. Op strategisch niveau, 
mechanismen/initiatieven  

Positieve punten / successen Beperkingen / verbeterpunten 

Relevantie van de nota en de mechanismen 

► Een relevant document, dat het 
mogelijk maakt om het engagement 
van België te bevestigen en de basis te 
leggen voor een D4D-interventie. 

► Een goed communicatiedocument, niet 
erg technisch, dat de toegevoegde 
waarde van het digitale aantoont; een 
antwoord op verschillende behoeften. 

► Methodologische lacunes in de nota die 
het operationele en sturende karakter 
ervan verzwakken (bijvoorbeeld het 
gebrek aan een consensus over de 
definitie van 'D4D') 

► Een gebrek aan operationele 
toepassing van de nota, een prioritair 
'roadmap'-project. 

► De uitdaging om prioritaire 
actiegebieden, gebieden van 
uitmuntendheid/waarin België 
excelleert of niches die moeten worden 
begunstigd, te identificeren. 

► Een gedeeltelijke dekking van 
bepaalde kwesties en risico's. 

► Behoeften waarmee onvoldoende 
rekening werd gehouden (o.a. een 
behoefte voor expertiseopbouw, 
ondersteuning van de teams). 

► Steeds meer D4D-projecten, maar een 
ongelijke beschouwing van D4D die 
niet in alle landen gelijk is en niet 
systematisch wordt ondersteund door 
bepaalde mechanismen en actoren 
(ANGS, Enabel vóór de bilaterale 
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portefeuilles). 

► Andere debatten die met de opkomst 
van D4D zijn ontstaan en die verdere 
verduidelijking behoeven (verbanden 
met de SDG's/gender en heterogene 
inachtneming volgens de actoren). 

 

Doelmatigheid 
Interne eigenaarschap 

► Een nota die intern wordt 
gepresenteerd, maar onvoldoende 
gepromoot of verspreid (met name op 
het terrein). 

► Tal van initiatieven om een digitale 
cultuur te verspreiden. 

► Doeltreffende mechanismen voor de 
bewustmaking van de ANGS. 

► Een reële sensibilisering en 
bewustwording van de kansen. 

► Eerder geringe kennis van de 
strategische nota en de D4D-
prioriteiten bij de actoren van de 
Belgische samenwerking.  

► Mechanismen die niet of slechts 
gedeeltelijk worden ingezet, een 
uitdaging voor de operationalisering 
door actoren. 

Externe eigenaarschap 

► België is een pionier geweest in de 
formalisering van een D4D-strategie 
en wordt beschouwd als actief rond dit 
thema. 

► Een sterke en erkende betrokkenheid 
op Europees niveau en een deelname 
aan verschillende internationale 
initiatieven. 

► Een meer tegenstrijdige betrokkenheid 
bij internationale organen: moeilijk om 
zich los te maken, vooral bij de 
internationale financiële instellingen 
(IFI's). 

► België wordt niet gezien als een leider 
op dit gebied; het onderscheidt zich op 
het terrein niet specifiek van andere 
donoren. 

► Verwachtingen en positionering op 
internationaal niveau moeten worden 
verduidelijkt, een actieve en 
pioniersrol op Europees niveau kan 
worden bestendigd; 

Integratie 

► Een grotere inachtneming in 
strategieën en interventies. 

► Een voornamelijk transversale 
integratie van D4D (in plaats van 
specifieke) waardoor er een diversiteit 
aan interventiemodaliteiten ontstaat, 
afhankelijk van het doel van de 
interventies. 

► Een moeilijkere integratie om de 
uitvoering op het terrein te 
ondersteunen: een gebrek aan lokale 
toepassing van de strategie. 

► Een gebrek aan begeleiding van de 
lokale actoren door de hoofdkantoren 
en een gebrek aan verbinding, 
expertise en steun (bijvoorbeeld 
technische bijstand) op lokaal niveau 
om de capaciteiten van het 
ambassadenetwerk te versterken, met 
name door het ontbreken van een 
specifiek budget voor D4D. 
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Efficiëntie 

► Toenemende coördinatie-inspanningen 

► Verschillende initiatieven van het 
hoofdkwartier om het delen van 
informatie en kennis te bevorderen, 
andere op initiatief van het terrein. 

► Een uitvoering van de strategienota 
die niet gebaseerd is op een algemene 
sturing en opvolging. 

► De coördinatie tussen de Belgische 
actoren en met de technische en 
financiële partners blijft een uitdaging. 

► Middelen die vaak ontoereikend blijken 
in het licht van de aanzienlijke 
behoeften aan versterking en om een 
breed draagvlak rond D4D-kwesties 
onder de actoren van de Belgische 
samenwerking te bevorderen. 

2.1.2. Op het niveau van de interventies  

Positieve punten / successen Beperkingen / verbeterpunten 

Relevantie en coherentie 

► D4D-interventies die over het 
algemeen rekening houden met de 
lokale context en behoeften (dit wordt 
versterkt door identificatiebezoeken en 
de mobilisatie van expertise). 

► Een goede integratie in het 
donorlandschap. 

► Ruimte voor verbetering op het gebied 
van coördinatie en het zoeken naar 
complementariteit. 

► Een gebrek aan overleginstanties 
tussen technische en financiële 
partners rond digitale technologieën 
op lokaal niveau. 

Doelmatigheid 

► Een diversiteit aan resultaten, echter 
ook een dominante positie van 
bepaalde actoren/mechanismen en 
initiatieven (projectoproepen Innovatie 
DGD, Enabel, ANGS). 

► Meerdere onderliggende voordelen van 
D4D (verbetering van het goed 
bestuur, multiplicatoreffect, verlaging 
van de toegangsdrempel voor 
kwetsbare groepen, enz.). 

► Sommige resultaten komen vaker 
terug, andere worden in toenemende 
mate vastgesteld, nog andere zijn 
meer experimenteel. 

► Lokale risico's inzake D4D die 
gedeeltelijk en onvoldoende begrepen 
worden door bepaalde 
actoren/mechanismen. 

► Risico's waarop onvoldoende 
geanticipeerd is vanaf de formulering 
tot aan de implementatiefase (bijv. 
afhankelijkheid van op vergoedingen 
gebaseerde diensten). 

Efficiëntie 

► Een over het algemeen bevredigend te 
noemen opvolging, hoewel er ruimte is 
voor verbetering (gedelegeerde 
samenwerking). 

 

► Een niet altijd geschikte 
dimensionering van de middelen met 
betrekking tot de resultaten, zij het 
dat deze te beperkt zijn of twijfelachtig 
met betrekking tot het gekozen 
economische model. 

Duurzaamheid 

► Verschillende factoren/goede ► Een heterogene inachtneming van de 
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praktijken dragen bij tot de 
duurzaamheid 
(capaciteitsopbouw/kennisoverdracht, 
ondersteuning bij het formuleren van 
strategieën, verderzetten van 
partnerschappen). 

duurzaamheid op het vlak van D4D en 
de ondersteuning van de SDG's door 
de verschillende actoren doorheen de 
gehele projectcyclus. 

► Terugkerende problemen die specifiek 
zijn voor D4D (gebrek aan capaciteit 
en financiering, gebrek aan eigendom 
van het project of digitale oplossingen 
door de tegenpartij, kosten, enz.), Of 
meer algemeen (verandering in 
strategische prioriteiten, 
personeelsverloop, risico's politieke en 
veiligheidsinstabiliteit). 

► Een gebrek aan kapitalisatie op het 
niveau van de landen waar de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
actief is. 

2.2. Conclusies per D4D-actor 

Met betrekking tot de politieke beleidsactoren 

► De noodzaak is aanwezig om politieke stellingname in te nemen over de volgende 
onderwerpen: een actualisering van de nota wanneer de context zich daartoe leent, 
duidelijk maken welke de plaats en de doelstelling van D4D is binnen de Belgische 
samenwerking, kan er sprake zijn van een schaalvergroting van Wehubit, een fonds 
voor technische bijstand, eventueel een specifieke begroting voor D4D, ... 

Met betrekking tot DGD 

► Er is nood aan een operationele toepassing van de nota. 

► In het licht van de Covid-19 crisis dient een hernieuwde D4D-mobilisatie plaats te 
vinden op basis van een omvattende visie. 

► Door middel van instructiebrieven kan de uitdaging aangegaan worden om D4D in de 
gouvernementele samenwerking te integreren en versterken. 

► De uitdaging moet aangegaan worden om op lokaal niveau meer bewustmaking te 
creëren en operationele uitwisselingen te versterken. 

► Via een netwerk en steun op lokaal niveau kunnen de capaciteiten van het 
ambassadenetwerk op het gebied van D4D versterkt worden, zodoende te zorgen 
voor een coördinatie/facilitering tussen verschillende actoren en een strategische 
dialoog met de lokale gesprekspartners en andere donoren. 

► Er worden reeds stimulansen gegeven door DGD aan de ANGS om het digitale te 
integreren, er is stelselmatig een eigenaarschap waarneembaar van het thema D4D 
door de ACNG,  zij het nog ongelijkmatig. 

► Er is een gebrek aan coördinatie gevonden tijdens de projectoproep Mensenrechten 
en Digitalisering en er is sprake van versnipperde projecten. 

► Er kan verder gebouwd worden op de resultaten van de projectoproepen Innovatie op 
het gebied van humanitaire hulp, deze resultaten kunnen gekapitaliseerd worden 
indien er meer specifieke toekomstige projectoproepen komen in overeenstemming 
met de prioriteitsgebieden van de Belgische samenwerking en in overeenstemming 
met lokale prioriteiten. 
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► Er is een interesse bij tal van actoren (gouvernementele en niet-gouvernementele) 
om meer in te zetten op ontwikkelingseducatie met behulp van digitale middelen, er 
wordt hiervoor ook gekeken naar verhoogde steun van DGD. 

► De uitvoering van de strategische nota is niet gebaseerd op een algemene sturing, 
wat het belang onderstreept van een onderling forum voor actoren (op te richten of 
door gebruik te maken van bestaande structuren). 

Met betrekking tot Enabel 

► Er is in toenemende mate aandacht voor D4D in de strategieën en op het niveau van 
de interventies, met name via specifieke D4D-projecten.  

► Er zijn heel wat initiatieven die genomen worden om een digitale cultuur te 
verspreiden onder het personeel, maar de nota zelf wordt onvoldoende  
gepromoot/verspreid op het terrein. 

► Er is in belangrijke mate behoefte aan expertise en ondersteuning.  

► Er zijn interventies met een hoge toegevoegde waarde (onderwijs en opleiding), er 
zijn reeds terugkerende steunmaatregelen (steun voor systemen/tools, versterking 
van het menselijk kapitaal) en proefprojecten die, indien succesvol, herhaald moeten 
worden (zoals ondersteuning van ecosystemen, innovatiecentra, enz.). 

 

Met betrekking tot de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking 

► De hierboven vermeldde stimulansen van DGD op het vlak van D4D hebben geleid tot 
een door de evaluatoren vastgestelde geleidelijke, zij het ongelijke, eigenaarschap 
van het thema D4D door de ANGS. 

► D4D is een bron van nieuwe bespiegelingen, debatten en beleidsbeïnvloeding onder 
de ANGS met betrekking tot de opportuniteiten die D4D biedt (rol van gender in de 
strategische nota, plaats van D4D binnen de SDG's) en de gerelateerde risico’s aan 
D4D (privacy, arbeidsomstandigheden, enz.). 

► ANGS werden onvoldoende gesensibiliseerd/betrokken bij verschillende 
mechanismen/initiatieven, met name geldt dit voor het D4D-Platform.  

► Er is een zwakke opvolging van de feitelijke D4D-resultaten door de ANGS (en zeer 
ongelijkmatig onder hen) op dit moment, wat ook blijkt uit het lage aantal 
tussentijdse evaluaties dat tot op heden beschikbaar is. 

Met betrekking tot BIO en de privésector  

► Er wordt een toenemende integratie vastgesteld van D4D op strategisch vlak (behoort 
vanaf heden tot de kern van het mandaat) en operationeel niveau, wat met de 
nieuwe investeringsstrategie moet worden voortgezet. 

► Er is nog ruimte om D4D tot in het hart van de samenwerking te brengen (het bleef 
bij een twijfelende poging rond Wehubit) en alsook is er ruimte om een verdere rol te 
spelen op het niveau van de internationale donors waar nog potentiële operationele 
linken zijn. 

► De Business Partnership Facility (BPF) is in dit stadium een onderbenut instrument, 
ondanks de potentiële waarde ervan voor de ondersteuning van projecten op het 
gebied van D4D. 

Met betrekking tot Wehubit 

► Wehubit is een programma dat het mogelijk maakt om relevante D4D-projecten op te 
zetten die gelinkt zijn aan specifieke thema's die in elke projectoproep geselecteerd 
worden (prioritaire samenwerkingsgebieden), alsook kan Wehubit subsidies toewijzen 
en tegemoetkomen aan lokale behoeften. 
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► Een opschaling/schaalvergroting van Wehubit is verantwoord als er grotere ambities 
ontstaan (beleidskeuzes gemaakt worden), mits een heroverweging van de 
programmastructuur (met betrekking tot het gedeelte met BIO). 

► Wehubit zorgt bij interventies voor een goede inachtneming van de context, risico’s 
en duurzaamheidsfactoren. 
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3. Aanbevelingen 

De evaluatie formuleert vier specifieke aanbevelingen op basis van de bevindingen. 

 
 # Strategische aanbevelingen 

1 

Versterking van het strategische kader en de operationele toepassing van de nota  

- Bepaalde strategische keuzes beter uitwerken en naar voorbrengen (actualisering van 
de nota, de doelstelling van D4D en de plaats van D4D in de Belgische samenwerking 
uitwerken, opschaling van Wehubit, fonds voor technische bijstand, eventuele begroting 
voor specifieke doeleinden, ...). 

- Versterking van het strategisch kader op verschillende niveaus (vanuit het 
hoofdkantoor, op lokaal, Europees en internationaal niveau). 

- Versterking van de operationele toepassing van de D4D-nota, met name door deze 
vergezeld te doen gaan van een meer operationele roadmap, door de bestaande 
expertise beter in kaart te brengen en door een fonds voor technische bijstand te 
voorzien. 

- Formulering van een omvattend en vernieuwd D4D-antwoord op de Covid-19-crisis in 
het verlengde van de strategische nota's. 

2 

Het potentieel van elk kanaal van de Belgische samenwerking beter benutten, 
gebruikmaken van mechanismen en D4D-initiatieven, inspelen op de reeds door 
elk van hen waargenomen concurrentievoordelen en specifieke kenmerken, en 
waar nodig met name synergiën en complementariteit ondersteunen:  

- Op het gebied van de gouvernementele samenwerking: in het bijzonder door te 
blijven ingrijpen in gebieden waar de Belgische samenwerking een hoge toegevoegde 
waarde heeft (met name onderwijs en opleiding), door innovatieve proefprojecten te 
hernieuwen of door projecten te blijven steunen die bijdragen tot de ontwikkeling of de 
ontplooiing van digitale strategieën van het ontvangende land. 

- Op het gebied van de niet-gouvernementele samenwerking: onder meer door de 
kennis over D4D-projecten en -interventies te verbeteren, door de ervaringen op dit 
gebied in het toekomstige programma (met inbegrip van de daadwerkelijk bereikte 
resultaten van het laatste programma) en in de opvolgingsverslagen in detail te 
beschrijven. 

- Op het vlak van de ondersteuning van de privésector: bijvoorbeeld door de 
samenwerking met de privésector te ondersteunen via bestaande mechanismen die 
misschien niet specifiek zijn voor D4D en door mogelijke partnerschappen met andere 
Belgische actoren/mechanismen hiervoor te onderzoeken (BPF, BIO, Wehubit, 
Platformen), door D4D te ondersteunen voor de ontwikkeling van de privésector op 
lokaal niveau en door de capaciteiten van de ondernemingen te versterken via 
digitaliseringsprocessen. 

- Op het vlak van sensibilisering in België: door de acties van ontwikkelingseducatie   
te versterken via digitale middelen. 

- Met betrekking tot mechanismen en initiatieven (Wehubit, projectoproepen 
van DGD):  

o door het Wehubit-programma duurzamer te maken en te voorzien in 
schaalvergroting als er grotere ambities ontstaan, mits heroverweging van de 
programmastructuur (met betrekking tot het gedeelte met BIO) en de lancering 
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 # Strategische aanbevelingen 

van een projectoproep op prioritaire gebieden die tot nu toe niet aan bod kwamen 
(basisinfrastructuur), door ervoor te zorgen dat de keuze van deze gebieden 
gekoppeld wordt aan mogelijke toekomstige projectoproepen van DGD;  

o door in de toekomst te zorgen voor projectoproepen Innovatie op het gebied van 
humanitaire hulp met meer specifieke selectiecriteria, door mogelijke 
samenwerking goed af te stemmen op de prioritaire thema’s en door te zorgen voor 
een algemene selectie en monitoring en de keuze van deze thema's goed af te 
stemmen met Wehubit. 

Versterking van de monitoring en de duurzaamheid van D4D-interventies 

- De aandacht versterken voor de duurzaamheid vanaf het ontwerp van de projecten (in 
het bijzonder met betrekking tot projectoproepen van DGD en projecten voor 
gedelegeerde samenwerking) 

- Voor meer kapitalisatieverslagen van D4D-interventies op lokaal niveau zorgen. 

- De uitwisseling van kennis en het delen van best practices versterken, bijvoorbeeld via 
het D4D-platform. 

- Beter of meer rekening houden met D4D in de evaluatieprocessen van de actoren 
(gouvernementele en niet-gouvernementele) van de Belgische samenwerking. 

- De monitoring van D4D-resultaten versterken (vooral voor ANGS en gedelegeerde 
samenwerking) en beter valoriseren van de expertise en best practices via te definiëren 
communicatiemiddelen (nieuwsbrief, sociale netwerken, website, Platformsite, enz.). 

3 

De inspanningen in verband met de sensibilisering, de eigenaarschap en de 
integratie van D4D opdrijven 

- Een brede bewustwording en eigenaarschap van D4D-kwesties bij de Belgische 
samenwerkingsactoren bevorderen, de lokale steunpunten versterken. 

- De integratie van D4D in interventies ondersteunen. 

4 

Versterking van het enthousiasme rond D4D-onderwerpen op centraal en lokaal 
niveau, met name:  

- Een forum voor betrokken actoren oprichten (of gebruikmaken van een reeds bestaand 
forum). 

- De oprichting van innovatieve platforms op lokaal niveau aanmoedigen (op basis van 
het in Oeganda gehanteerde model). 

- Formele/informele D4D-uitwisselingsbijeenkomsten bevorderen op lokaal niveau met de 
technische en financiële partners. 

- Voor een betere coördinatie met de gesprekspartners zorgen om de afstemming te 
versterken van de nationale, sectorale of D4D-strategieën (digitale transformatie). 

 




