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3VOORWOORD
Het huidig rapport is een transitierapport: 
het laat ons toe te communiceren over de 
resultaten van de vorige periode en de 
nieuwe oriëntaties voor de komende jaren 
voor te stellen in een indicatief programma.

De nieuwe bijzondere evaluator is op 
1 september 2016 gestart, terwijl haar 
voorganger zijn mandaat eind mei 2015 
beëindigde. Een nieuwe impuls was 
onontbeerlijk aangezien de wetgeving  
de evaluatiefunctie heeft doen evolueren 
door een onderscheid te voorzien tussen 
interne en externe evaluatie. Externe 
evaluaties worden aangestuurd door de 
Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) met 
de bedoeling rekenschap af te leggen 
over gebruikte middelen en behaalde 
resultaten en om lessen te trekken uit 
wat wel en niet werkt in internationale 
ontwikkelingssamenwerking. Interne 
evaluaties worden geleid door de actoren 
zelf, met hun eigen leerproces als doel en 
om verantwoording af te leggen aan de 
Belgische Staat over de resultaten van de 
interventies die deze financiert. 

De voorafgaande periode werd gekenmerkt 
door aanzienlijke methodologische 
oefeningen die onder andere erop 
gericht waren de evaluatiecapaciteiten 
van de actoren te versterken. Er werden 
evaluaties uitgevoerd over impact, over 
evalueerbaarheid van interventies, over 
beleidsondersteunend onderzoek. In 
het huidige rapport communiceren we 
over deze verschillende werken van 
de voorafgaande periode door er de 
voornaamste boodschappen en lessen uit 
te halen.  

In de komende jaren zal het accent liggen 
op meer beleidsgerichte en strategische 
evaluaties, bij voorkeur over meer dan 
één samenwerkingskanaal heen. De 
systematische evaluaties van tien projecten 

van de Belgische Technische Coöperatie 
(BTC) worden achterwege gelaten. 
Onze evaluaties zullen het retrospectief 
karakter - eigen aan de aard van de 
oefening- behouden en zullen eveneens 
een prospectieve dimensie hebben om 
toekomstige tendensen te integreren en, 
in de mate van het mogelijke, ook de 
besluitvormingscyclus. 

Ze zullen ook de nieuwe perspectieven 
van de Agenda 2030 voor Duurzame 
Ontwikkeling (2015) van de Verenigde 
Naties opnemen. Er werd over het indicatief 
programma nauw overlegd waarbij 
de actoren verschillende thema’s naar 
voren brachten, zoals de synergieën en 
complementariteit tussen de verschillende 
acties van de Belgische samenwerking, de 
praktische invulling van de rights based 
approach, de hulpmodaliteiten in fragiele 
contexten of in de minst ontwikkelde 
landen, gender en milieu als transversale 
thema’s. 

We zullen erop toezien dat onze evaluaties 
de evoluerende praktijken begeleiden 
door concrete inzichten aan te reiken die 
eventuele heroriëntaties mogelijk moeten 
maken. 

 Als we internationaal vergelijken, blijft 
de Dienst Bijzondere Evaluatie beperkt 
qua middelen: het personeel is van 10 
werknemers in 2010 afgeslankt tot de 
huidige 5 (begin 2017). Ter vergelijking, 
de gecentraliseerde evaluatiediensten 
van de ontwikkelingssamenwerking van 
de OESO-lidstaten hebben gemiddeld het 
equivalent van 14 voltijdse jobs.  

De Dienst zal evenwel alles in het werk 
stellen om te voldoen aan de verwach-
tingen om over een geloofwaardig, onaf-
hankelijk en nuttig evaluatieinstrument te 
beschikken.  
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AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN 
ACODEV:  Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération 

au Développement
ACROPOLIS:  Academic Research Organisation for Policy Support
ARES:  Académie pour la Recherche et l’Enseignement Supérieur
BIO:  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
BTC:  Belgische Technische Coöperatie
DAC:  Development Assistance Committee
DBE:  Dienst Bijzondere Evaluatie 
DGD:  Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 
ECDPM:  European Centre for Development Policy Management 
FIABEL:  Federatie van Institutionele Actoren van België
FOD:  Federale Overheidsdienst 
GCA:  Gemeenschappelijke Contextanalyses
GSK:  Gemeenschappelijk Strategisch Kader 
ISP:  Indicatief Samenwerkingsprogramma
ITG:  Instituut voor Tropische Geneeskunde
KBIN:  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
KMMA:  Koninklijk Instituut voor Midden-Afrika
M&E:  Monitoring en Evaluatie 
MOPAN:  Multilateral Organisation Performance Assessment Network
NGO:  Niet-Gouvernementele Organisatie
OESO:  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
OS:  Ontwikkelingssamenwerking 
TFD:  Technisch en Financieel Dossier 
VLIR-UOS:  Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking 
VN:  Verenigde Naties
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DEEL 1:  
DE LESSEN VAN  
ONZE EVALUATIES
KERNBOODSCHAPPEN

Wat zeggen onze evaluaties 
over de beleidsoriëntaties in 
verband met ontwikkelings-
samenwerking?

Sectorale concentratie bevordert 
duurzaamheid. Er werden inspan-
ningen geleverd om ontwikkelingshulp 
meer te concentreren, hoewel deze nog 
redelijk gefragmenteerd blijft. Gou-
vernementele samenwerking is sinds 
2008 op maximum twee sectoren per 
partnerland gericht. Voor de gouverne-
mentele samenwerking toont de evalu-
atie aan dat concentratie een positieve 
factor is voor duurzaamheid omdat het 
een coherente aanpak per sector mo-
gelijk maakt.

Een transitie strategie voorzien.
Vandaag de dag wordt sectorale 
steun niet beperkt in de tijd en wordt 
geen enkele exit- of transitiestrategie 
voorzien. Het bepalen van een tijdslimiet 
voor samenwerking in een bepaalde 
sector kan een te sterke gewenning 
in de relatie helpen vermijden en het 
accent op duurzame resultaten helpen 
vergroten. Deze vraag stelt zich vooral 

voor de landen die we verlaten. Het 
aantal partnerlanden werd beperkt van 
18 tot 14 en de vraag van de transfer 
van verworven kennis en middelen 
moet voornamelijk gesteld worden voor 
de landen waarmee onze samenwerking 
stopgezet zal worden.  

Afstemming op de prioriteiten. 
De gerealiseerde evaluaties tonen 
aan dat de geselecteerde interventies 
goed aansluiten bij het nationaal 
beleid en de nationale strategieën 
van de partnerlanden (landbouw, 
gezondheidszorg in Bolivia en Benin), in 
lijn met de Verklaring van Parijs over de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 
(2005). 

Politieke dialoog. Indien het beleid 
goed afgestemd is op de nationale 
prioriteiten, dan moet de rol die België 
speelt in de politieke dialoog over de 
uitvoering van de interventies, de 
aandacht vestigen op de voorwaarden 
voor effectiviteit en duurzaamheid van 
de projecten. Concrete voorbeelden 
tonen echter aan dat er limieten zijn in de 
implementatie van de politieke dialoog 
(concept van nationale soevereiniteit 
gedragen door de regering Morales in 
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Bolivia, vertraging in de hervormingen 
van de voormalige regering in Benin1). 

In het geval de nodige hervormingen 
niet doorgevoerd worden of de finan-
ciële inspanningen vertraging oplopen,  
zou dit gevolgen moeten hebben voor 
de aard en de inhoud van de samen-
werkingsrelatie (bilateraal of sectoraal).

Focus op minst ontwikkelde landen. 
Het Belgisch beleid legt de nadruk op de 
minst ontwikkelde landen. Meer bepaald 
heeft de regering zich ertoe verbonden 
minstens 50% van de officiële hulp toe te 
kennen aan deze landen voor het einde 
van de legislatuur. Deze keuze wordt 
verantwoord door een zeer beperkte 
toegang tot andere financieringsbronnen 
dan officiële ontwikkelingshulp in deze 
landen. De evaluaties tonen aan dat 
het moeilijker is duurzame resultaten te 
behalen in de minst ontwikkelde landen 
dan in middeninkomenslanden. Zijn onze 
interventies dan ook genoeg aangepast 
aan de contexten van minst ontwikkelde 
landen? Onze toekomstige evaluaties 
zullen blijvend aandacht besteden aan 
deze vraag. 

Effectieve maar weinig zichtbare 
wetenschappelijke ondersteuning 
en advies: de Belgische ontwikkelings-
samenwerking financiert sinds eind 
1980 universiteiten, wetenschappelij-
ke instellingen en een think tank (Eu-
ropean Centre for Policy Development 
Management, ECDPM) evenals deta-
chering van personeel naar de  Direc-
tie-Generaal Ontwikkelingssamenwer-
king en Humanitaire Hulp (DGD). Deze 
instrumenten komen vooral goed tege-
moet aan de doelstellingen van steun 
voor beleidsvoorbereiding  binnen DGD 
en  ondersteuning aan de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking bij deel-
name aan internationale debatten. Het 
gebruik van beleidsondersteuning door 
andere begunstigden dan de DGD is 
minder direct (Beleidscel, BTC/ENABEL) 
of zelfs bijna onbestaand (indirecte ac-

1  De evaluatie wees op een gebrek aan leiderschap in de politieke uitvoering van de interventies in Benin , een situatie die gevolgen had 
voor de efficiëntie en de duurzaamheid ervan. Er zijn ondertussen veranderingen in de context sinds in april 2016 de regering Talon aan 
de macht kwam.

toren, parlementairen etc.) De algehele 
zichtbaarheid van deze ondersteunings-
instrumenten is klein en ze zijn moeilijk 
te identificeren als een coherent ge-
heel door de samenwerkingsactoren. Er 
wordt zelden verwezen naar  deze in-
strumenten in politieke of strategische 
documenten van de Belgische ontwik-
kelingssamenwerking. We merken ook 
op dat de vermindering van middelen 
binnen DGD een risico inhoudt wat ex-
pertise en ervaring betreft en zo de ca-
paciteit ondermijnt om pertinente vra-
gen te stellen en onderzoeksresultaten 
te gebruiken. 

Capaciteitsversterking van 
de partners, verliezen we de 
effecten op de begunstigde 
bevolkingen niet uit het oog?

De wet van 19 maart 2013 betreffende  de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(gewijzigd door de wet van 9 januari 
2014) besteedt bijzondere aandacht 
aan capaciteitsversterking van lokale 
actoren. Dit wordt een uitdrukkelijke 
doelstelling die niet in de wet van 1999 
bestond. Deze evolutie stemt overeen 
met de evolutie van het begrip van 
ontwikkelingshulp sinds de Verklaring 
van Parijs over de doeltreffendheid 
van hulp.  Het ultieme doel van 
ontwikkelingshulp blijft echter nog 
altijd om de levensomstandigheden van 
de begunstigde bevolkingen duurzaam 
te veranderen. 

De eindbegunstigden opwaarderen 
in de evaluaties. De conclusies van 
de evaluaties stellen een paradox vast. 
Hoewel alle actoren het erover eens 
zijn dat het welzijn van de bevolkingen 
het einddoel van ontwikkelingsacties 
is, worden veranderingen op dat vlak 
zelden geëvalueerd door de actoren. 
Rekenschap afleggen van de resultaten 
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op het niveau van de partners is 
noodzakelijk, maar volstaat niet om de 
resultaten bij de begunstigde bevolking 
eruit af te leiden. Dit houdt in dat 
de partners in het Zuiden eveneens 
voldoende middelen hebben om hun 
acties te kunnen opvolgen en evalueren 
met het doel rekenschap af te leggen 
aan hun eigen doelgroepen.  Daarvoor 
is capaciteitsversterking van de partners 
in monitoring en evaluatie nodig en deze 
moet participatief gebeuren, volgens hun 
eigen verantwoordingsbehoeften naar 
hun doelgroepen en stakeholders toe. 

Het type partnerschap heeft een in-
vloed op de duurzaamheid van de 
interventies. De evaluaties tonen eve-
neens aan dat de duurzame effecten 
van interventies verschillen naarge-
lang het type partnerschap.  Voor de 
NGO’s vertonen partnerschappen met 
organisaties die een sterkere legiti-
miteit of lokale verankering hebben, 
zoals middenveldorganisaties of lokale 
decentraliseerde publieke instellingen,  
meer duurzame resultaten dan partner-
schappen met organisaties waarvan de 
financiële afhankelijkheid sterker is. 
Wanneer de partnerorganisaties in de 
interventiezone aanwezig zijn voor en 
na het project, is er inderdaad meer 
kans op een spillover effect.

De evaluatiecultuur versterken. 
De huidige evaluatiepraktijken van 
de actoren hebben beperkt aandacht 

voor de effecten van hun interventies 
op de bevolkingen. Hoewel we een 
grotere aandacht voor opvolging en 
evaluatie van interventies en een groter 
professionalisme kunnen waarnemen 
bij de actoren, worden de inspanningen 
vooral gericht op effectiviteit (behalen van 
doelstellingen) en efficiëntie (rationeel 
gebruik van middelen), wat te verklaren 
is door het belang dat DGD hecht aan een 
correct gebruik van publieke middelen.  
Duurzaamheid (blijven de effecten van 
een interventie duren na de stopzetting 
ervan?) en impact (zijn er meer globale 
effecten – bijvoorbeeld op sector of 
geografisch niveau – op de bevolkingen, 
de organisatie en haar partners, het 
programma in zijn geheel?) komen 
minder aan bod bij de actoren. Daar is 
verandering in gekomen sinds DGD zich 
oriënteert op resultaatgericht beleid en 
incentives voor impactevaluaties invoert.

Bovendien moedigt de huidige organi-
satiecultuur niet aan om over misluk-
kingen of problemen te communiceren. 
De op resultaten gebaseerde financie-
ringslogica, gekoppeld aan budgetver-
minderingen, zet de actoren eerder aan 
om de resultaten van hun acties in het 
licht te stellen dan om lessen uit het 
verleden te trekken. Daarom raden wij 
aan om de financieringen meer te kop-
pelen aan capaciteiten van de actoren 
om  lessen te trekken uit het verleden. 
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DEEL 2 :   
ILLUSTRATIE VAN 
ONZE EVALUATIES

Onze evaluaties spelen zich in het 
algemeen af in twee fases: een fase 
van documentanalyse en interviews in 
België en een terreinfase. Bovenstaande 

kaart illustreert voor elke evaluatie de 
landen waarin terreinmissies werden 
uitgevoerd . 

Duurzaamheidsevaluatie:
Benin
Bolivië

Impactevaluatie NGOs:
Filipijnen
Indonesië
Tanzania
Peru

Evalueerbaarheid:
België
Benin
Dem. Rep. Congo
Rwanda

Landen- Terreinmissies

9
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DUURZAAMHEID VAN GOUVERNEMENTELE 
SAMENWERKING
WAT BLIJFT ER OVER NA ONZE INTERVENTIES ? 

Inleiding
Blijvende resultaten. De evaluatie 
van  de duurzaamheid vindt haar oor-
sprong in het beheerscontract tussen 
het Belgisch Ontwikkelingsagentschap 
(BTC) en de Directie-Generaal Ontwik-
kelingssamenwerking en Humanitaire 
Hulp (DGD) waarin bepaald staat dat 
jaarlijks de kwaliteit van de prestaties 
van BTC moeten geëvalueerd worden 
op basis van tien interventies. Voor 
deze evaluatie werd gekozen om spe-
cifiek de focus te leggen op de duur-
zaamheid van de resultaten van de in-
terventies van BTC. 

Duurzaamheid wordt hier bekeken 
in de zin van resultaten die blijven 
voortbestaan na afloop van een 
programma of interventie en  wordt niet 
bekeken vanuit het concept ‘duurzame 
ontwikkeling’ dat door de VN-commissie 

Brundtland in 1987 gedefinieerd werd 
als: “ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties 
om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar te brengen”.

Scope
Gouvernementele samenwerking. 
De evaluatie richtte zich niet louter 
op BTC maar op de gouvernementele 
samenwerking in z’n geheel, dus ook op 
de DGD die de interventies identificeert. 
De focus van de evaluatie lag op de 
landbouw en gezondheidszorgsectoren  
in Benin en Bolivia. In totaal werden 
tien afgelopen interventies ex-post 
geëvalueerd, aangevuld met nog tien 
interventies in dezelfde landen en 
sectoren die nog lopende zijn.

Voorbeeld van een project dat strijdt tegen ondervoeding bij kinderen jonger dan 2 jaar in Bolivia
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Vaststellingen/conclusies
De invloed van de politieke context. 
Via de Indicatieve Samenwerkingspro-
gramma’s, (ISP’s), tussen het partner-
land en België sluiten alle interventies 
nauw aan bij het nationale beleid voor 
de respectievelijke sectoren. Dit kan 
worden beschouwd als een eerste ver-
eiste voor de politieke duurzaamheid 
van resultaten. Zowel in Benin als in 
Bolivia beschikt men over een gunstig 
sectorbeleid, dat is ondersteund door 
een goede wetgeving en een decentra-
lisatiebeleid. Het gaat er echter niet al-
leen om beleidsmaatregelen te ontwik-
kelen maar om ze effectief ook uit te 
voeren. Dit laatste vereist sterke leider-
schap en de wil om te veranderen. Voor 
de toetreding van de nieuwe regering 
in april 2016, ontbrak het in Benin aan 
voldoende leiderschap om dit beleid en 

structurele hervormingen uit te voeren. 
In het algemeen zijn in Bolivia de poli-
tieke en institutionele omstandigheden 
beter dan in Benin en daarom gunstiger 
voor het realiseren van duurzame ont-
wikkelingsresultaten. 

De bevolking wordt weinig betrok-
ken. Aan de duurzaamheid van resul-
taten op het niveau van de bevolking 
werd relatief weinig aandacht besteed, 
hoewel in beide landen in beide secto-
ren werd getracht om de bevolking te 
betrekken bij de activiteiten. De projec-
ten hebben het vermogen van de be-
volking om zelf hun eigen organisaties 
te financieren niet geanticipeerd, ook 
al is deze beperkt. Dit betekent dat de 
duurzaamheid van gemeenschaps- en 
producentenorganisaties in het gedrang 

Duurzaamheid van de resultaten werd niet als één concept bekeken maar benaderd 
doorheen zeven verschillende componenten, met name: 1) politieke duurzaamheid; 
2) institutionele duurzaamheid; 3) economische en financiële duurzaamheid op het 
niveau van begunstigde instellingen; 4) economische en financiële duurzaamheid 
op het niveau van de doelbevolking; 5) socioculturele duurzaamheid; 6) ecologische 
duurzaamheid; 7) technologische duurzaamheid

Voorbeeld van een project van versterking van de sanitaire zones in Bénin
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zou komen als donorfinanciering zou 
worden gestaakt. In Benin werd er ge-
experimenteerd met het ondersteunen 
van gezondheidsmutualiteiten, maar dit 
heeft een beperkte slaagkans (op dit 
moment betalen slechts 2% van de ge-
zinnen een bijdrage). Dit komt omdat 
te weinig rekening gehouden werd met 
het niveau van armoede van de gezin-
nen maar ook met een cultuur waarin 
financieel bijdragen wanneer je zelf niet 
ziek bent of bijdragen voor de gezond-
heid van iemand anders nog geen in-
gang heeft gevonden.

De aandacht voor socio-culturele 
duurzaamheid is beperkt. In de 
interventies is er geen informatie 
beschikbaar over in hoeverre de 
bevolking geïntroduceerde innovaties 
accepteert en evenmin over hoe zij 
de kwaliteit van geleverde diensten 
(bv. in de gezondheidssector) ervaart. 
In sommige andere landen werd hier 
nuttig onderzoek over uitgevoerd 
waaruit interessante verklaringen naar 
voren kwamen over waarom het aantal 
bezoeken aan gezondheidsinstellingen 
laag blijft of waarom landbouwinnovaties 
niet worden geaccepteerd. Zo werd 

in Benin vastgesteld dat een door de 
Belgische samenwerking opgeknapt 
gezondheidscentrum helemaal niet 
bezocht werd en dit in tegenstelling 
tot andere gezondheidscentra in de 
nabijheid. Hier liggen mogelijk sociaal-
culturele factoren aan de grondslag. 
Een specifiek facet van socio-culturele 
duurzaamheid, namelijk gender, werd 
in het algemeen niet als een belangrijk 
transversaal thema behandeld, noch op 
sectorniveau, noch op interventieniveau.

De technologische en ecologische 
duurzaamheid. Behaalt wisselende 
resultaten en is meer de toevallige 
uitkomst van bepaalde interventies 
en niet het resultaat van een goed 
onderbouwde veranderingstheorie. 
In Bolivia zijn er aanwijzingen dat 
dat de erosie mede teruggedrongen 
werd ten gevolge van de door België 
ondersteunde landbouwinterventies. In 
Benin daarentegen ging de aandacht 
in de landbouwinterventies vooral 
naar productieverhoging en niet naar 
ecologische factoren ondanks het feit 
dat het fragiele gebieden betreft. 

Een gebrek aan transitiestrategieën. 
Ondanks een geleidelijke verbetering 
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van de kwaliteit van de formulering 
van interventies, is er geen sprake 
van duidelijke aandacht voor 
duurzaamheid tijdens de formulering 

en wordt geen aandacht besteed aan 
overdracht van activiteiten en exit-of 
transitie strategieën bij afloop van de 
interventies.

Het halen van duurzame resultaten blijft een fundamentele doelstelling van 
ontwikkelingssamenwerking. De Belgische ontwikkeling beheerst dit echter niet 
alleen. De evaluatie heeft de factoren die duurzaamheid beïnvloeden geïdentificeerd:

• Invloed van leiderschap. In Bolivia was de ontwikkelingscontext vele 
malen gunstiger dan in Benin, omwille van  het sterke leiderschap van 
de Boliviaanse overheid. In Benin heeft het gebrek aan leiderschip een 
achterstand in de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen tot 
gevolg gehad, wat de duurzaamheid van de interventies in de weg staat. 

• Invloed inkomensstatus. De middeninkomensstatus van Bolivia biedt 
een goede basis voor duurzame resultaten, in tegenstelling tot Benin 
waar de economische groei maar moeilijk van de grond komt.

• Beleidsdialoog is beperkt. In beide landen is de beleidsdialoog 
tussen de nationale regering en donoren niet goed ontwikkeld en blijft 
deze hoofdzakelijk beperkt tot het op elkaar afstemmen van beleid en 
technische en administratieve aangelegenheden, terwijl uitdagingen op 
het gebied van uitvoering niet worden behandeld. Factoren die een invloed 
hebben op duurzaamheid, zoals het uitblijven van hervormingen, komen 
niet echt ter sprake. Zo spendeert Benin bijvoorbeeld slechts 10% van 
de overheidsfinanciering aan de gezondheidssector en schiet daarmee 
tekort ten opzichte van het engagement van 15% dat het zelf aangegaan 
is met de Abuja Declaratie (1989).  In Bolivia steunt de regering Morales 
het concept  ‘nationale soevereiniteit’, wat niet goed samen gaat met een 
diepgaande beleidsdialoog met buitenlandse donoren.
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De evaluatie identificeert ook factoren die specifiek zijn aan de Belgische 
aanpak van ontwikkelingssamenwerking:  

• Positieve invloed van concentratie. Alle Indicatieve Samenwerkings-
programma’s (ISP’s) zijn goed afgestemd op het nationale beleid, wat 
een positief effect heeft op duurzaamheid. De ISP’s worden door bei-
de landen gezamenlijk vastgesteld. Partnerlanden waarderen België als 
donor vanwege haar openheid voor dialoog en haar flexibiliteit. Ook de 
sectorconcentratie en de regionale concentratie van de steun hebben een 
positieve invloed op de duurzaamheid van resultaten.

• Verbetering van de formulering, met weinig aandacht voor 
duurzaamheid. In het algemeen is de kwaliteit van de formuleringen 
van de Belgische ontwikkelingsinterventies in de loop der tijd wel beter 
geworden, maar één en ander is voor verdere verbetering vatbaar, met 
name wat betreft de integratie van duurzaamheidsproblemen. Recente 
projectdocumenten bevatten een adequate contextanalyse, inclusief een 
adequate institutionele analyse. Risico’s worden eveneens geïdentificeerd 
met de daaraan gerelateerde risico-verminderende maatregelen. Maar 
er werd geen enkele diepgaande baselineonderzoek op basis van 
bevolkingsenquêtes uitgevoerd noch wordt er aandacht geschonken aan 
de voorwaarden voor duurzame resultaten of overdracht van de middelen.

• Opletten voor substitutie met de inzet van technische assistentie. 
Mits doelgericht en in de juiste mate verstrekt kan technische assistentie 
bijdragen aan duurzame resultaten. Aan de andere kant kan de inzet van 
een te groot aantal technische assistenten leiden tot substitutie en de 
overdracht bemoeilijken.  

Aanbevelingen
• Aandacht hebben voor duurzaamheid in identificatie en 

beleidsdialoog. Specifiek aandacht schenken in de ISP’s aan de 
identificatie van factoren die duurzaamheid beïnvloeden en aan het 
monitoren van die factoren in de beleidsdialoog.

• Transitiedeadlines opstellen en monitoren. Duurzaamheid 
systematisch aanpakken in de ISP’s en afspraken maken over deadlines 
en voorwaarden in verband met de overdracht aan instellingen van 
het partnerland, en deze zaken aan de orde stellen en monitoren in de 
beleidsdialoog.

• Aandacht hebben voor exit vanaf de formulering. Bij het formuleren 
van interventies, explicieter zijn in het benoemen van voorwaarden 
voor exit- en transitie van de hulprelatie; duurzaamheidsindicatoren 
identificeren en monitoren; en ‘exit at entry’ (vertrekken bij aankomst) 
voorbereiden. 

• Inzetten op sectorbeleidsdialoog. Meer de nadruk leggen op de 
beleidsdialoog (d.w.z. de bilaterale beleidsdialoog), maar in het bijzonder 
ook op de bredere sectorbeleidsdialoog waar belangrijke zaken zoals de 
uitvoering van hervormingen en sectorfinanciering worden besproken en 
druk wordt uitgeoefend om deze te realiseren.

14



DEEL 2 : ILLUSTRATIE VAN ONZE EVALUATIES DEEL 2 : ILLUSTRATIE VAN ONZE EVALUATIES 

• Gerichte impactevaluaties. Een beperkt aantal (vier à zes) nieuwe 
interventies selecteren waarvoor uitgebreide baselinestudies zullen 
worden uitgevoerd, die zich lenen voor impactevaluaties met behulp 
van randomised control trials om er lessen uit te trekken, en de focus 
op impact op het niveau van de doelgroepen verhogen. Plaatselijke 
universiteiten of onderzoeksinstellingen kunnen mogelijk een positieve 
rol spelen. 

• Inzet van technische assistentie goed doseren. Goed nadenken 
over het juiste aantal technische assistenten en hun verankering, evenals 
over welke bijdrage aan duurzame resultaten van hen verwacht wordt. 

Management response van de DGD  

DGD gaat in grote mate akkoord met de 
besluiten van de evaluatie duurzaamheid 
en deelt de visie dat duurzaamheid best 
in combinatie met een impactanalyse 
wordt geëvalueerd. Duurzaamheids- en 
impactindicatoren dienen een resultaat 
te zijn van een continue samenspraak 
tussen DGD en BTC.

Van bij de aanvang van een samenwer-
kingsprogramma moet tijdens de be-
leidsdialoog voldoende aandacht gaan 
naar de geografische concentratie, 
waarbij het gevaar voor hulpafhanke-
lijkheid goed moet ingeschat worden. 

Ditzelfde gevaar bestaat wanneer er 
continuïteit is in een bepaalde sector en 
dient eveneens ingeschat te worden. 
De partner wordt bij deze analyse be-
trokken en neemt zijn verantwoorde-
lijkheid.

Ook op landenniveau dienen de indica-
toren die besproken worden op de be-
leidsdialoog een duurzaamheidscompo-
nent te incorporeren.

Transit- en exit strategieën dienen tijdig 
te worden aangekondigd, rekening hou-
dend met een duurzaamheidsanalyse.

Management response van BTC 

BTC acht het essentieel dat duurzaam-
heid als DAC-criterium wordt veran-
kerd in alle fasen van de beheerscyclus, 
zowel tijdens de voorbereiding en de 
opvolging van de samenwerkingspro-
gramma’s en de interventies als tijdens 
de uitvoering ervan. 

Het is van belang dat duurzaamheid één 
van de vaste gespreksonderwerpen is 
tijdens de politieke beleidsdialoog (Ge-
mengde Commissie, Speciale Partnerco-
mités) en de operationele strategische 
dialoog. De instrumenten voor planning, 
opvolging en evaluatie moeten daartoe 
aangepast of aangemaakt worden.

De beschrijving van de sectorale stra-
tegie dient expliciet een reflectie te be-

vatten m.b.t. de transit-of exit-strategie 
en de formulering van een interventie 
identificeert de verschillende aspecten 
van duurzaamheid en de verantwoor-
delijkheden van de verschillende acto-
ren. Duurzaamheid wordt een specifiek 
aandachtspunt binnen elk technisch en 
financieel dossier (TFD) met focus op 
leer- en kapitalisatieprocessen.

BTC benadrukt dat het (huidige) 
vierde beheerscontract reeds 
uitgesproken aandacht voorziet voor 
duurzaamheid vanaf de identificatie 
onder verantwoordelijkheid van het 
partnerland, met systematische 
reflectie over de maatregelen die tot 
duurzaamheid leiden.
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Voorbeeld van een project van toegang tot drinkwater in Peru

Impactevaluatie levert veel info op maar heeft toch limieten

Het project rond drinkwatervoorziening 
in Peru heeft als doelstelling om de 
levensomstandigheden van de lokale 
bevolking te verbeteren en de incidentie 
van maag- en darmziektes sterk terug 
te dringen, in het bijzonder bij kinderen 
jonger dan vijf jaar.

Door verbeterde capaciteiten slaagde 
de drinkwaterbeheerder er in om het 
drinkwaternet verder uit te breiden dan 
oorspronkelijk voorzien. Het aandeel van 
de bevolking dat verklaart toegang te 
hebben tot drinkwater ging van 21 naar 
91 %. De tijdswinst voor de mensen, en 

dan vooral de vrouwen is aanzienlijk, tot 
zo’n 24 uur per maand. De waterkwaliteit 
is nog altijd niet wat het moet zijn maar 
het aantal geanalyseerde stalen van 
water geschikt voor consumptie steeg wel 
van 38% in 2012 tot 71% in 2015. Ook 
de hygiëne en de netheid van de huizen 
ging er op vooruit. Maar een statistische 
bewijs voor een oorzakelijk verband 
tussen drinkwater en de gezondheid van 
de gebruiker werd niet gevonden, ook 
al gaven gesprekken met de burgers, 
gemeenten en gezondheidscentra aan 
dat drinkwater een aanzienlijk en snel 
effect heeft op de gezondheid.

IMPACTEVALUATIE NGO’S

WELKE EFFECTEN OP DE BEVOLKINGEN ?  

Inleiding
Impactevaluatie, een uitdaging. 
Het is voor de Belgische samenwerking 
moeilijk om de resultaten, en a fortiori 
de impact, van ontwikkelingsacties te 
meten, te beoordelen en te rapporte-
ren en vooral om na te gaan in welke 
mate deze resultaten aan de interven-
ties kunnen worden toegeschreven. Met 
een reeks impactevaluaties, waaronder 
deze impactevaluatie van 4 NGO-inter-
venties, wil de Dienst Bijzondere Eva-
luatie hier een antwoord op bieden en 
lessen leren. 

Scope
4 NGO-interventies. Deze evalua-
tie richtte zich op vier interventies van 
Belgische niet-gouvernementele ont-
wikkelingsorganisaties (NGO’s) in het 
Zuiden. Eerst werd deskresearch over 
22 interventies verricht waarna van 4 
interventies een grondigere impactstu-
die werd uitgevoerd, gevolgd door een 
terreinbezoek.
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Voorbeeld : ondersteuning van de waardeketen van de kippenkweek en 
zonnebloemteelt in Tanzania

De beoogde doelstellingen waren een 
verbetering van de kippenkweek en 
de zonnebloemteelt en een toename 
van het vermogen en de consump-
tie van arme landelijke families. De 
effecten van deze interventie op de 
doelbevolkingen waren positief. Het 
inkomen van de families steeg, een 
stijging die bovendien het duidelijkst 
was bij de allerarmsten. Het inkomen 
van de vrouwen verhoogde hetgeen 

de positie van de vrouw in het gezin 
versterkte. De consumptie van eieren 
en kippen had een positief effect op de 
voedingswaarde van het eten van het 
hele gezin en de hygiëne steeg door 
het gebruik van een goede ren. Wan-
neer naar impact op een hoger niveau 
gekeken wordt is het evenwel onmo-
gelijk om te zeggen of de interventie 
bredere effecten heeft gehad op de 
landbouwsector. 
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Vaststellingen
• Moeilijkheden bij impactevaluatie. Bij de selectie van de vier cases 

kwamen drie grote hinderpalen aan het licht voor de uitvoering van een 
ex post evaluatie met rigoureuze gemengde methodes: 

i. de moeilijke bereikbaarheid van de eindbegunstigden (wegens gebrek 
aan een volledige lijst van begunstigden);

ii. het gebrek aan middelen (kosten voor de collectie van primaire 
gegevens bij de betrokken populaties, aangezien de data waar de 
NGO’s over beschikken vaak weinig betrouwbaar en te beperkt zijn);

iii. de heikele veiligheidstoestand (veel NGO’s zijn actief in kwetsbare 
landen).  
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• Een monitoring- en evaluatiesysteem (M&E) gericht op de partner. 
M&E systemen van de 12 deelnemende NGO’s volstaan om de ‘outputs’ en 
de ‘outcomes’ voor de directe begunstigden (de partners) te beoordelen. 
Om de resultaten voor de eindbegunstigden in te schatten, blijken ze dan 
weer minder deugdelijk. De incentives om het effect van de interventies op 
de doelgroep te beoordelen, blijken nagenoeg onbestaande (van de kant 
van de donoren). Het lijkt erop dat de NGO’s zich eerder verantwoordelijk 
voelen voor de effecten op de capaciteitsversterking van hun partners 
dan voor de effecten op de doelbevolking. Bepaalde NGO’s mogen dan 
kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiemiddelen gebruiken, we stellen 
vast dat het vaak aan rigueur ontbreekt in de toepassing ervan. 

• Evaluatie van de eindbegunstigden is mogelijk. Deze evaluatie toont 
de haalbaarheid én de noodzaak aan om verantwoording af te leggen 
van de resultaten van ontwikkelingssamenwerking op het niveau van de 
doelgroepen. 

• Meer duurzaamheid bij verankerde partners. De duurzaamheid 
van de effecten van de acties op het terrein lijkt waarschijnlijker 
wanneer de partners middenveldorganisaties zijn (binnen het 
betreffende activiteitdomein) of bij publieke partnerschappen. Dergelijke 
partnerschappen bestaan namelijk al in het interventiegebied voor en na 
het project, waardoor het spillover effect waarschijnlijker is. Bovendien 
zijn ze minder financieel afhankelijk van ontwikkelingshulp. 

• Geen eenduidige definitie van impact. Binnen de NGO-sector heerst 
de nodige verwarring over de lading die de term ‘impact’ nu juist dekt. 
Een gezamenlijke definitie van de verschillende resultaatniveaus van 
een ontwikkelingsinterventie (directe begunstigde, tussenbegunstigde, 
eindbegunstigde) lijkt dan ook onontbeerlijk.

• Rigoureuze methodes voor impactevaluatie haalbaar, zelfs ex post. 
Bovendien zou de uitwerking van een rigoureuze gemengde benadering 
ex ante de moeilijkheden bij de uitvoering aanzienlijk terugdringen. 

• Impact meting van beleidsbeïnvloeding is moeilijk. Impactevaluaties 
van interventies van het policy influence-type moeten met de nodige 
terughoudendheid bekeken worden. 
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Aanbevelingen
• Focus verleggen naar resultaten bij de doelbevolking. DGD zou incentives 

moeten creëren om verantwoording af te leggen over de resultaten die de niet-
gouvernementele samenwerking boekt voor de bevolking waar de samenwerking 
zich op toespitst:

 - DGD zou ook zijn evaluatie doelstellingen moeten verduidelijken: (i) 
verantwoording afleggen, (ii) lessen trekken om de besluitvorming te 
ondersteunen en (iii) kennis verzamelen en verspreiden.

 - Het is raadzaam om een gedeelde visie op de definities van de 
verschillende resultaatniveaus (output-oucome-impact) te promoten, 
in het bijzonder voor de ‘outcomes’ en de impact.

 - Et moet verduidelijkt worden op welk resultaatniveau de NGO’s moeten 
rapporteren 

 - Daarnaast is het aangewezen de NGO’s incentives te geven, zodat 
ze doeltreffende en rigoureuze monitoring- en evaluatiesystemen 
opzetten om verantwoording af te leggen over de resultaten van hun 
acties op de doelgroepen. 

Management response van de 
Vlaamse federatie van NGO’s (ngo-
federatie)

De NGO’s zijn zelf vragende partij om 
meer zicht te hebben op de resultaten 
bij de eindbegunstigden en op een 
globalere schaal, maar in een perspectief 
van leren en verbeteren van hun 
interventiestrategieën in een context 
van complexe veranderingsprocessen. 
Het is mede de huidige focus op 
accountability die uitnodigt om vooral 
aandacht te besteden aan de niveaus 
waar men zich sterk genoeg voelt om 
verantwoording af te leggen van de 
behaalde resultaten (in dit geval de 
partner).

De NGO’s maken zich zorgen over de 
steeds hogere eisen op gebied van 
rapportage en (impact)evaluaties. 
NGO’s zien zichzelf evenwel in de 
eerste plaats als ontwikkelingsexperten 
en niet als M&E-experten en vinden 
dat dat het niet de bedoeling kan zijn 
dat de vereisten voor rigoureuzere 
methodologieën op de NGO’s worden 
afgewenteld. Er bestaat te weinig 
duidelijkheid en eensgezindheid over 

tot hoever de verantwoordelijkheid van 
de NGO’s gaat en wie ondersteuning 
moet bieden.

Men gaat volledig akkoord met de 
aanbeveling om de uitwisseling tussen 
de verschillende actoren van de 
Belgische samenwerking op vlak van 
evaluatie systematisch voort te zetten. 
Participatie en uitwisseling tussen de 
verschillende actoren is de beste manier 
om te komen tot een gedeelde visie op 
strategisch omgaan met evaluaties en 
tot een volwassen evenwicht tussen 
leren en verantwoorden.

In het kader van het nieuwe 
5-jarenprogramma 2017-2021 hebben 
de federaties de keuze gemaakt om 
prioritair in te zetten op evaluatie, met 
volgende acties:

>  Expertise opbouwen op niveau van 
de federaties

>  Capaciteit versterken op niveau van 
de leden

> Samenwerken met de overheid
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BELEIDSONDERSTEUNING DOOR DE INSTITUTIONELE 
ACTOREN

UNIVERSITEITEN, WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN, DENKTANK.  
IN HOEVERRE ONDERSTEUNEN ZIJ HET BELEID ?  

Inleiding
• Beleidsvoorbereiding. De evalua-

tie had een bij uitstek beleidsgerich-
te focus: ze keek naar de relevantie 
en de doeltreffendheid van  het on-
derzoek uitgevoerd door universitei-
ten, wetenschappelijke instellingen 
en denktanks, ter voorbereiding en 
strategische vertaling van het Belgi-
sche ontwikkelingsbeleid.

• Initiatief van DGD. De evaluatie 
van acht door DGD gefinancierde 
instrumenten voor beleidsonder-
steunend onderzoek kwam er op 
expliciete vraag van DGD. Daarmee 
geeft de Dienst Bijzondere Evaluatie 
(DBE) gehoor aan de wens van DGD 
om evaluaties nauwer te koppelen 
aan concrete vragen vanuit DGD en 
zo de bruikbaarheid van evaluaties 
te verhogen. 

• Tijdige evaluatieresultaten. DBE 
gaf eveneens gevolg aan de vraag 
van DGD naar kortere evaluaties. 
De evaluatie werd binnen een naar 
normen van DBE krappe tijdspanne 
uitgevoerd en leverde DGD tijdig de 
nodige resultaten op om beslissingen 
te treffen over de voortzetting 
van de Acropolis-instrumenten 
(Academic Research Organisation 
for Policy Support), de huidige 
generatie van instrumenten voor 
universitaire beleidsondersteuning, 
en van de detacheringen.

Scope
• Beleidsondersteuning. De doel-

stellingen van deze financiering van 
onderzoek zijn: (i) het Belgische be-
leid inzake ontwikkelingssamenwer-
king ondersteunen, (ii) bijdragen 
aan het internationale debat rond 
ontwikkelingssamenwerking en (iii) 
de kennis versterken van de actoren 
van de Belgische ontwikkelingssa-
menwerking, DGD voorop.

• Geëvalueerde instellingen. De 
evaluatie richtte zich op het be-
leidsondersteunend onderzoek via 
de universitaire koepelorganisaties 
VLIR-UOS (Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad – Universitaire Ont-
wikkelingssamenwerking) en ARES 
(Académie pour la Recherche et 
l’Enseignement supérieur), via de 
wetenschappelijke instellingen ITG 
(Instituut voor Tropische Genees-
kunde), KBIN (Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschap-
pen), KMMA (Koninklijk Instituut 
voor Midden-Afrika), en via de denk-
tank ECPDM (European Centre for 
Development Policy Management). 
Ze keek ook naar de detachering 
van onderzoekers binnen DGD.

20



DEEL 2 : ILLUSTRATIE VAN ONZE EVALUATIES DEEL 2 : ILLUSTRATIE VAN ONZE EVALUATIES 

Vaststellingen/conclusies
• Samenhang versus diversiteit. De evaluatie wijst erop dat de 

verschillende geëvalueerde instrumenten geen samenhangend en 
nauwkeurig omschreven en aangestuurd geheel vormen. Tegelijk echter 
wordt de meerwaarde onderstreept van de diversiteit die de huidige 
instrumenten voor beleidsondersteuning kenmerkt. Dergelijke diversiteit 
leidt er onder meer toe dat de betrokken instellingen en onderzoekers 
voldoende flexibel en gericht inspelen op specifieke vragen vanuit DGD 
en resultaten aanreiken in een vorm die aangepast is aan het doelpubliek. 

• Efficiëntie en doeltreffendheid. De evaluatie toont dat met een al bij 
al bescheiden budget – de hele beleidsondersteuning vertegenwoordigt 
tussen de 0.15 en 0.25 % van het globale budget van DGD – een goed 
deel van de doelstellingen behaald wordt. Goede resultaten worden met 
name behaald op het vlak van beleidsondersteuning en bijdrage tot het 
internationale debat rond ontwikkelingssamenwerking. 

• Strategische veeleer dan beleidsmatige ondersteuning. De 
geëvalueerde steun ligt zelden aan de basis van nieuwe beleidsoriëntaties. 
Hij wordt veeleer ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van 
strategieën die uit deze nieuwe beleidsoriëntaties voortvloeien. Het mag 
in dat verband niet verbazen dat vragen zelden ontstaan op beleidsniveau 
en dat geen enkele algemene beleidsnota expliciet verwijst naar de 
referenties van deze verschillende instrumenten. 
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KLIMOS. 

Een concreet voorbeeld is het onder-
zoek door het universitaire samenwer-
kingsverband KLIMOS omtrent Gover-
nance for Environment and Sustainable 
Development, een belangrijk luik in het 
Belgische 3-sporenbeleid omtrent leef-
milieu. De focus van het onderzoek lag 
op Sustainable land use and resilient 
livelihoods in the landslide-prone region 
of Mount Elgon, Uganda. Dit onderzoek, 
uitgevoerd in samenwerking met KBIN 
en KMMA, analyseert de invloed van 

facultatieve duurzaamheidsnormen op 
zowel het milieu als op de lokale soci-
aaleconomische ontwikkeling. Het is de 
eerste studie in dit specifieke domein 
die deze dubbele invalshoek hanteert. 
De resultaten ervan hebben zowel bij-
gedragen tot beleidsvoorbereiding als 
tot positiebepaling van België in de 
internationale fora, waaronder ook de 
COP21 (Conference of the Parties) kli-
maatconferentie in Parijs in 2015. 
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• Kennisversterking. Kennisversterking via beleidsondersteuning 
is verschillend in die zin dat de begunstigden in de eerste 
instantie de administratie (DGD) en de andere actoren van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking (OS) uitmaken, en niet de 
ontwikkelingspartners in het Zuiden. De evaluatie toont aan dat 
beleidsondersteuning het zwakste scoort op kennisversterking, en met 
name de kennisversterking van andere actoren dan DGD. 

• Expertise binnen DGD. Er is een duidelijk risico verbonden aan het 
geleidelijke verlies aan expertise en ervaring binnen DGD. Dit ondermijnt 
niet alleen de capaciteit van DGD om gerichte en pertinente vragen te 
formuleren, maar ook om de resultaten van het onderzoek systematisch 
op te nemen en te gebruiken. Men dient erop bedacht te zijn dat de 
beleidsondersteuning niet leidt tot substitutie.

• Omvorming BTC/ENABEL. In het licht van de omvorming van BTC naar 
ENABEL beveelt de evaluatie aan om over te stappen op een systeem 
met twee pijlers: beleidsondersteuning gericht op de uitwerking van de 
strategieën van de Belgische OS, en beleidsondersteuning gericht op 
beleidsvoorbereiding. 

• Bijkomende onderzoeksfinanciering. Een gunstig neveneffect van 
de financiering van beleidsondersteuning is dat het ook baten met zich 
meebrengt voor de uitvoerende actoren. Er is een positief effect op hun 
onderzoekscapaciteit wat in sommige gevallen ook leidt tot bijkomende 
onderzoeksfinanciering. Het belang hiervan mag niet onderschat worden 
in een context waarin de middelen voor onderzoek relatief beperkt zijn, 
en zelfs afnemen, in deze tijden van bezuiniging. 

Aanbevelingen
• Behoud de diversiteit, maar zorg voor strategische omkadering. 

De evaluatie pleit voor het behoud van de bestaande diversiteit, maar 
spoort DGD tegelijk aan om werk te maken van een scherper omlijnd 
kader voor beleidsondersteuning. Streefpunten daarbij zijn een duidelijker 
afgebakende definitie van beleidsondersteuning, een gemeenschappelijke 
kern van objectieven en bijkomende stappen om de interne verspreiding 
en absorptie van de resultaten van beleidsondersteuning te stimuleren. 

• Verhoog de zichtbaarheid. Er wordt aanbevolen om aan 
beleidsondersteuning meer zichtbaarheid te verlenen en werk te maken 
van een betere externe verspreiding van de onderzoeksresultaten.

• Ontwikkel een netwerklogica. De betrokken instellingen worden 
aangemoedigd om het pad van geïsoleerde expertise te verlaten en 
sterker in te zetten op een netwerklogica. Er bestaat in België een 
breder veld aan actoren dan enkel de geëvalueerde actoren die invloed 
uitoefenen op het Belgische ontwikkelingsbeleid. Het gaat onder meer 
om platformen en adviesraden waarmee eveneens duurzame banden 
kunnen worden gesmeed.

• Reduceer het aantal doelstellingen. De evaluatie acht de doelstelling van 
kennisversterking van andere actoren dan DGD te ambitieus en beveelt aan 
de aandacht hoofdzakelijk te richten op de kennisversterking binnen DGD. 
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• Betrek de actoren in het Zuiden. De evaluatie moedigt aan om de 
toenemende betrokkenheid van actoren in het Zuiden in de toekomst te 
verbreden. Niet alle betrokken actoren zijn echter even overtuigd van de 
meerwaarde van een dergelijke verbreding en stellen dat deze aanpak 
geval per geval dient geëvalueerd te worden. 

Management responses 
Zowel vanuit het oogpunt van DGD 
als van de geëvalueerde actoren, 
bood deze evaluatie een zicht op het 
geheel van verschillende vormen van 
beleidsondersteuning gericht op DGD. Een 
evaluatie zoals deze heeft nooit eerder 
plaatsgevonden en op het moment dat de 
conclusies getrokken werden, waren de 
nieuwe programma’s en overeenkomsten 
in voorbereiding wat toeliet om rekening 
te houden met de aanbevelingen.  

DGD waardeert de diversiteit van 
de specifieke kennisvorming van 
de verschillende instrumenten van 
ondersteuning. Zij is daarom van mening 
dat het niet wenselijk is om al deze 
instrumenten onder één dak samen 
te brengen in een geconsolideerde 
strategienota. Ze ijvert eerder voor een 
harmonisatie van de taakomschrijving 
en structuren voor opvolging. DGD 
is zich bewust van een vrij ongelijke 
ondersteuning van verschillende 
onderzoeksgroepen volgens een “silo-
logica” door de verschillende diensten 
verantwoordelijk voor de inhoud van deze 
dossiers. DGD ziet erop toe een meer 
transversale en gecoördineerde aanpak  
te voeren door een centraal contactpunt 
en een begeleidende structuur aan te 
wijzen. 

DGD onderstreept dat enkele initiatieven 
reeds genomen werden voor de 
verspreiding van de verschillende 
uitgaven (informatiebrieven, seminaries, 
publicaties op intranet, enz.) maar zoekt 
in de toekomst naar een optimalisatie van 
het formaat, de frequentie en de inhoud. 

Om de complementariteit en de netwerken 
tussen de actoren te verbeteren, wijst 
DGD op de positieve ervaringen met 
het platform Be-cause Health en zal ze 

bepalen of een dergelijke aanpak mogelijk 
is voor andere onderwerpen. Over de 
opname van de actoren van het Zuiden, 
vraagt  DGD om een aanpak geval per 
geval die niet van buitenaf geleid mag 
worden.

Individuele management responses  
werden ook opgemaakt door de 
verschillende actoren. De erkenning 
van diversiteit vertaalt zich ook in de 
manier van formuleren van management 
responses en maakt het dus moeilijk 
om een synthese te maken. De actoren 
hebben echter positief gereageerd op de 
resultaten van de evaluatie en nemen 
van daaruit een aantal verbeteringen op 
in hun programma’s. De oefening van het 
opstellen van een Gemeenschappelijk 
Strategisch Kader (GSK) is een eerste 
stap tot betere samenwerking tussen 
de verschillende actoren. Andere 
initiatieven worden door de actoren 
aangehaald als mogelijkheden om 
synergieën en complementariteit tussen 
hen te ontwikkelen. Deze zijn vaak een 
verderzetting van huidige praktijken met 
een meer open werking maar komen 
niet echt overeen met netwerkvorming. 
De meeste actoren pleiten voor de 
oprichting van een contactpunt of 
coördinerende structuur binnen DGD 
voor een systematische opvolging van 
beleidsondersteuning. 

Ten slotte beklemtonen de actoren 
dat de toegevoegde waarde van 
academisch onderzoek op lange termijn 
een noodzakelijke voorwaarde is voor 
de beantwoording van ad hoc vragen 
voor beleidsondersteuning, eerder dan 
te proberen om een onderscheid of 
nieuw evenwicht aan te brengen tussen 
academisch onderzoek langs de ene kant 
en beleidsondersteuning aan de andere. 
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EVALUEERBAARHEID 

ZIJN ONZE INTERVENTIES EVALUEERBAAR?

Inleiding
Zijn interventies evalueerbaar? 
Evaluatie streeft het dubbele doel 
na om enerzijds  rekenschap af te 
leggen over de behaalde resultaten en 
anderzijds om lessen te trekken uit het 
verleden om zo het beslissingsproces 
in de toekomst te verbeteren. Alvorens 
te starten met een evaluatie, dient er 
dus eerst te worden nagegaan of er 
aan alle voorwaarden voldaan is om 
een kwaliteitsvolle, onafhankelijke, 
geloofwaardige en nuttige evaluatie uit 
te voeren. Er moet worden bekeken 
of de doelstellingen duidelijk zijn, of 
de interventielogica  steek houdt en 
of er gezorgd werd voor een systeem 
dat het mogelijk maakt om objectieve 
gegevens te verzamelen voor, tijdens 
en na de actie om te weten of een 
interventie evalueerbaar is. 

Doelstelling
Interventies evalueerbaar maken. 
De algemene doelstelling van de 
studie bestond er in om op termijn 
alle interventies evalueerbaar te 
maken en daarmee samenhangend de 
bruikbaarheid en het effectieve gebruik 
van evaluaties verbeteren.

Scope
Drie partnerlanden. De studie richtte 
zich op actoren van de gouvernemen-
tele en niet-gouvernementele samen-
werking. Het veldwerk werd uitgevoerd 
in de Democratische Republiek Congo, 
Rwanda en Benin. De interventies wer-
den beoordeeld met behulp van een 
studiekader dat zich richtte op het in-
terventie ontwerp, de uitvoering en de 
contextuele factoren. 
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Vaststellingen/conclusies
• De interventies scoren gemiddeld, maar belangrijke verbeteringen 

kunnen geboekt worden in het ontwerp van de monitoring- en 
evaluatiesystemen (M&E), de interventielogica en de veranderingstheorie. 

• Effectiviteit en efficiëntie scoren goed, duurzaamheid en impact 
minder. Wat betreft de OESO-DAC criteria scoren duurzaamheid en impact 
opmerkelijk lager. Dit heeft te maken met een hogere moeilijkheidsgraad 
van de evaluatie van deze criteria en dan in het bijzonder impact, dat 
hoge methodologische eisen stelt. Voor duurzaamheid werd vastgesteld 
dat, ondanks een toegenomen aandacht, dit criterium onvoldoende 
geïntegreerd is in de beheerssystemen. Effectiviteit en efficiëntie scoren 
dan weer beter wat deels verklaard kan worden door het belang dat 
DGD, als financierende overheid, hecht aan een correcte aanwending 
van de ter beschikking gestelde publiek fondsen, terwijl impact minder 
aandacht krijgt. De goede score is ook te verklaren door de inspanningen 
die de actoren ondernomen hebben om hun M&E systemen uit te werken 
en te implementeren.  

• Evalueerbaarheid verschilt naargelang het kanaal. De evalueer-
baarheidsscores per financieringskanaal geven opvallende verschillen 
aan. Met name tussen ‘bilateraal/NGOs/vakbonden’ aan de ene kant en 
de ‘andere actoren’(zoals bijvoorbeeld de institutionele actoren en BIO) 
aan de andere kant zijn de verschillen groot (betere scores voor de eer-
ste groep), al zijn er ook in deze laatste groep voorbeelden van good 
practices. De voornaamste verklaring voor deze vaststelling ligt mogelijk 
in de (voor de ‘andere actoren’) lagere externe (DGD) eisen ten aan-
zien van het interventieplan en het opstellen van een M&E systeem, die 
worden versterkt door het feit dat voor een deel van de tot deze groep 
behorende actoren ‘ontwikkelingssamenwerking’ geen hoofdtaak vormt. 

Aanbevelingen
• Kwaliteit van de monitoring- en evaluatiesystemen (M&E) gestaag 

blijven verbeteren. Een verdere ontwikkeling nastreven van de dikwijls 
reeds goed uitgewerkte M&E systemen en praktijken met de ambitie 
een goede evalueerbaarheid van effectiviteit, impact en duurzaamheid 
te bereiken. Zulke ontwikkeling gebeurt best op een geleidelijke wijze, 
waarbij middelen, instrumenten, capaciteit en ervaring overhands 
toenemen zodat de actoren gaandeweg meer complexe functies kunnen 
opnemen en integreren. 

• Incentives voor M&E voorzien. Hiermee verbonden is het belangrijk 
dat een kader wordt gecreëerd waarbinnen deze (ambitieuze) 
veranderingen niet alleen worden gefaciliteerd, maar ook gestimuleerd 
en positief gewaardeerd. DGD speelt in dit verband een cruciale rol 
en zou in samenspraak met de andere sleutelactoren (a) de huidige 
regelgeving, instrumenten en procedures verder kunnen herzien en 
vereenvoudigen zodanig dat deze meer gericht zijn op de (beoogde) 
ontwikkelingseffecten, (b) incentives ontwikkelen om de M&E functie 
(en dan vooral de evaluatiefunctie) verder te ontwikkelen, waarbij de 
actoren beter in staat worden gesteld om kwalitatief sterke evaluaties 
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te (laten) uitvoeren die ook duurzaamheid en impact analyseren, (c) 
een fonds oprichten ter financiering van studies en evaluaties op effect- 
en impactniveau waarvan het initiatief uitgaat van – bij voorkeur – het 
geheel van Belgische ontwikkelingsactoren. Dit fonds zou gezamenlijke 
oefeningen moeten financieren waarbij verschillende interventies van 
verschillende actoren betrokken zijn en studies en evaluaties uitvoeren 
die de middelen en capaciteiten van individuele actoren te boven gaan 
en/of voor hen minder interessant zijn.

Management response van DGD 

DGD is tevreden met de vaststelling 
dat de evalueerbaarheid van de criteria 
effectiviteit en efficiëntie, waar het 
veel nadruk op gelegd heeft met beleid 
en maatregelen, beter scoren dan 
impact en duurzaamheid, waar externe 
factoren veel meer invloed op hebben. 
DGD zal hier verder op blijven inzetten 
met de uitvoering van de strategienota 
Ontwikkelingsresultaten (2015) van 
de DGD en hiermee ook trachten de 
actoren die nu nog minder goede 
scores behaalden te stimuleren tot 
verbetering.

De slechte scores voor impact 
verbazen niet, maar zijn geen reden 
voor DGD om nu volop in te zetten op 
impactevaluaties voor alle interventies. 
Er wordt er eerder voor gekozen om op 
een gerichte manier impactevaluaties 
te voorzien van innovatieve 
interventies, van interventies met 
een hoge symboolwaarde, of wanneer 

er belangrijke leeropportuniteiten 
zijn of ernstige twijfels bestaan 
over de resultaten. In 2017 maakte 
DGD een budget vrij voor de niet-
gouvernementele actoren om zelf een 
reeks impactevaluaties op te starten.

Om de evalueerbaarheid van de 
interventies blijvend te verbeteren en 
bij te dragen aan een leercultuur rond 
evaluatie voorziet de DGD volgende 
actiepunten:

• Ontwikkeling en uitvoering van beleid 
rond impactevaluatie

• Vorming rond het gebruik van een 
veranderingstheorie

• Gebruik van sekse specifieke 
indicatoren

• Organiseren van workshops rond 
technische onderwerpen

Management response van de Vlaamse federatie van NGO’s (ngo-federatie)

De NGO’s hebben bij de voorbereiding 
van de nieuwe programma’s geïnves-
teerd in de explicitering van hun veran-
deringstheorieën, een stap in de goe-
de richting voor de evalueerbaarheid 
en het evalueren van de programma’s. 
De federaties willen het gebruik van de 
veranderingstheorie verder stimuleren 
en ondersteunen.

De NGO’s pleiten voor een realistische 
aanpak voor het verhogen van de 

aandacht voor outcomes en impact op 
het niveau van de eindbegunstigden. 
De NGO’s zijn hier zelf erg in 
geïnteresseerd maar door de eisen op 
vlak van accountability concentreren 
NGO’s zich meer op de outputs en 
outcomes voor de direct begunstigden 
(hun partners), want daarover zijn 
ze in staat rekenschap af te leggen. 
Het meten van outcomes en impact 
overstijgt vaak ook de mogelijkheden 
van de individuele actoren en de baten 
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van deze evaluaties zijn ook niet altijd 
in verhouding tot de kosten. De NGO’s 
hebben ook reserves bij aanbevelingen 
die steeds meer richting een academisch 
niveau van evaluatie gaan.

De NGO’s staan positief tegenover 
de aanbeveling om samen met de 
uitvoerende partners van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking aan de 
uitbouw van een voortschrijdend M&E 
beleid te werken dat zich niet enkel 

richt op inputs en outputs maar ook 
op de veranderingsprocessen. Hiervoor 
stellen ze voor om de relatie met de 
Dienst “kwaliteit en resultaten” van 
DGD te formaliseren om zo transparante 
kanalen te creëren voor overleg en 
samenwerking. Hierbij moet evenwel 
vermeden worden te verglijden naar 
meer regels en voorwaarden, wat 
administratieve vereenvoudiging verder 
zou bemoeilijken.
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DEEL 3 :  
ONZE ORIËNTATIES 
VOOR DE TOEKOMST  

De wetgeving heeft de evaluatiefunctie gewijzigd door een onderscheid 
te maken tussen interne en externe evaluatie.  Hoewel dit onderscheid al 
bestond tussen externe of gecentraliseerde evaluaties getuurd door de Dienst 
Bijzondere Evaluatie en interne of gedecentraliseerde evaluaties op niveau 
van de actoren, biedt de wetgeving nieuwe opportuniteiten om de banden te 
versterken en om tot een betere structuur te komen waarbij de informatie 
beter rondgaat en de evaluaties meer gewaardeerd worden omwille van hun 
bijdrage aan de verantwoording voor het gebruik van overheidsfondsen, aan 
de versterking van kennis en aan het nemen van betere beslissingen.   

Tot op heden vonden de interne en externe evaluaties vrij onafhankelijk van 
elkaar plaats. De Dienst Bijzondere Evaluatie bouwde, waar mogelijk, verder 
op reeds uitgevoerde interne evaluaties, bijvoorbeeld in de context van 
thematische evaluaties. Er bestond echter geen systematische structurering: 
enerzijds werd het potentieel van de interne evaluaties niet voldoende 
gemobiliseerd, en anderzijds ontbraken bepaalde gegevens of moesten deze 
naderhand terug samengesteld worden aan een hogere kost. Ter voorbeeld:  
om de effecten van een rurale ontwikkelingsinterventie op gezinsinkomens 
te evalueren is het moeilijker om de personen achteraf opnieuw te gaan 
ondervragen dan om een logica van opvolging in te plannen voor de volledige 
duur van de interventie.   

De operationele capaciteitsversterking van de actoren moet de Dienst 
Bijzondere Evaluatie toelaten zich te oriënteren naar evaluaties die meer 
gericht zijn op beleidsniveau dan op programma’s en interventies, gezien 
de actoren van de samenwerking zelf verantwoordelijk zijn voor hun interne 
evaluaties.  Bovendien heeft de Dienst Bijzondere Evaluatie als nieuwe taak 
de kwaliteitsopvolging  van de interne evaluaties. 
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VOORSTEL EVALUATIEPROGRAMMA 

Een verankering in de bestuursovereenkomst van de FOD
Onafhankelijkheid van evaluatie staat 
niet gelijk aan afzondering. De Dienst 
Bijzondere Evaluatie wenst inderdaad 
in te zetten op een betere interactie 
met de actoren van de ontwikkelings-
samenwerking  en tegelijkertijd zijn 
onafhankelijkheid blijven vrijwaren. 

De Dienst wil een rol spelen en een 
meerwaarde bieden binnen de doelstel-
lingen van de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking.  Zo wenst hij speci-
fiek bij te dragen aan de strategische 

doelstelling 3 van de bestuursovereen-
komst van de FOD: “Een deskundige 
ondersteuning van het beleid”. De 
operationele doelstelling nr. 03.05 werd 
als volgt geformuleerd: “De uitvoering 
van het beleid inzake ontwikkelings-
samenwerking evalueren en voorstellen 
tot bijsturing formuleren”. 

Onderstaand kader licht de indicatoren/
acties voor verbetering toe die 
gedefinieerd werden ten opzichte van 
deze doelstelling. 

>  De jaarlijkse evaluatieprogramma’s inzake ontwikkelingssamenwerking 
(OS), met inbegrip van die van de actoren OS, zijn uitgevoerd zoals 
voorzien (indicator 03.05.01).

>  De goedgekeurde aanbevelingen van de bijzondere evaluator OS worden 
geïntegreerd in het beleid  (indicator 03.05.02).

Door middel van een jaarlijks en meer-
jaarlijks evaluatieprogramma, wenst 
DBE de voorspelbaarheid van evaluaties 
te verbeteren, in plaats van gaandeweg 
evaluatiethema’s aan te brengen, om 
op deze manier bij te dragen aan de 
eerste verbeteractie van bovenstaand 
kader. De evaluatiethema’s worden 
uitgedacht in functie van de program-
ma cycli. Het jaarlijks programma zal 
vast van aard zijn, terwijl het meerjaar-
lijks programma flexibeler zal zijn om 
eventuele nieuwe  aandachtspunten te 
integreren en het programma aan te 
passen aan de evoluerende context. 

De Dienst Bijzondere Evaluatie heeft 
een systeem van management response 
opgezet om van de verschillende acto-
ren  concrete voorstellen te verzamelen 
als antwoord op de aanbevelingen die 
geformuleerd worden na een evalua-

tie.  Het is echter noodzakelijk om een 
stap verder te gaan, zoals aangegeven 
in de laatste Peer Review van de OESO  
over ontwikkelingssamenwerking (Peer 
Review België 2015). In de loop van 
het eerste semester van 2017 zal de 
dienst een model op punt stellen voor 
het opvolgen van aanbevelingen. DBE 
zal dit model uittesten door 4 à 5  eva-
luaties te selecteren die  tussen 2010 
en 2015 uitgevoerd werden. 

Een programma in overleg met 
de actoren  
DBE heeft een brede consultatie gehou-
den, zoals voorzien in de regelgeving. 
Zo werden diverse gesprekken gevoerd 
met de Beleidscel, de DGD, de parle-
mentsleden, de actoren van de Belgi-
sche ontwikkelingssamenwerking (BTC, 

30

DEEL 3 : ONZE ORIËNTATIES VOOR DE TOEKOMST DEEL 3 : ONZE ORIËNTATIES VOOR DE TOEKOMST 



BIO, de federaties en koepelorgani-
saties).  Bovendien werd een vragen-
lijst uitgestuurd naar de posten in de 
partnerlanden van de ontwikkelingssa-
menwerking en naar de leden van de 
federaties (ACODEV, NGO Federatie en 
FIABEL).

Eind oktober 2016 heeft de DGD 
een nota over haar evaluatienoden 
gevalideerd, waarmee rekening wordt 
gehouden in het huidig programma. 

De raadplegingen zullen verdergezet 
worden rond het programmavoorstel 
dat hieronder volgt. Dit zal voorgesteld 
worden aan het Strategisch Comité 
van DGD. Bovendien zal de dienst 
een Opvolgingscomité van de 
actoren bijeen brengen (bestaande 
uit een vertegenwoordiger van de 
Beleidscel, DGD, BTC, BIO, en een 
vertegenwoordiger van elke federatie 
van de indirecte actoren). 

Inzet  
Gezien de evoluerende context van 
de Belgische ontwikkelingssamen-
werking (OS) is het van belang dat de 
rol en positie van de Dienst Bijzondere 
Evaluatie worden herbekeken en op-
nieuw scherp gesteld worden. Volgende 
elementen spelen hierin een rol: (i) de 
uitbreiding van het mandaat van DBE; 
(ii) nieuwe beleidsoriëntaties, waar-
onder resultaatgericht beheer, geïnte-
greerd beleid en beleidscoherentie voor 
duurzame ontwikkeling; en (iii) de om-
vorming van BTC naar ENABEL. 

De gewijzigde context biedt zowel 
uitdagingen als opportuniteiten voor 
DBE:  

Uitdagingen

>  Complementariteit tussen interne en 
externe evaluatie verzekeren;

>  Herpositionering van DBE ten 
aanzien van DGD en de actoren van 

de Belgische OS, en met name BTC/
ENABEL, als gevolg van verschuivende 
taken inzake evaluatie;

>  Planning van ex-post evaluaties in 
een context van transitie (BTC/ENA-
BEL, SDG’s, …) en nieuwe beleidsori-
entaties die nog in een startfase zijn 
(GSK’s, …); 

>  De tijdsduur die nodig is voor 
het uitvoeren van kwaliteitsvolle 
evaluaties in een context waarin 
informatie over planning/timing vaak 
onvoldoende tijdig gekend is; 

>  Beperkte middelen (zowel op vlak 
van budget als van personeel) voor 
de uitvoering van een mandaat in 
uitbreiding.

Opportuniteiten

>  Toegenomen interesse voor een 
beter gebruik van evaluatieresultaten 
(Parlement, Minister, DGD, actoren 
Belgische OS);

>  Vraag naar meer beleidsgerichte en 
strategische evaluaties;

>  Graduele, continue verbetering van 
de evaluatiesystemen van de actoren 
van de Belgische OS als gevolg van de 
aandacht voor resultaatgericht beheer 
en van het certificeringsproces;

>  Meer complementariteit tussen inter-
ne evaluatie (actoren Belgische OS) 
en externe evaluatie (DBE);

>  Een beter kennisbeheer dat beter 
onderbouwde (externe) evaluaties 
mogelijk maakt; 

>  Een nieuw globaal referentiekader 
voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals en 
bijbehorende targets en indicatoren) 
voor de meting en evaluatie van 
resultaten op het vlak van duurzame 
ontwikkeling.
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Binnen deze context, tekenen zich 
voor DBE de volgende strategische 
oriëntaties af:

 >  Het certificeringsproces moet 
bijdragen aan de verbetering van de 
kwaliteit van interne evaluaties 
en aan een beter beheer van de 
informatie en kennis, zodat DBE 
zich hierop kan baseren voor zijn 
eigen beter onderbouwde (externe) 
evaluaties. Het plannen van externe 
evaluaties blijft namelijk de kerntaak 
van DBE; 

>  De programmering houdt sterker 
rekening met de programma cycli 
(landen strategieën, vijfjaren pro-
gramma’s voor de indirecte actoren, 
etc.);

>  DBE zet vooral in op beleidsgerichte 
en strategische evaluaties, bij 
voorkeur kanaal-overschrijdend (er 
wordt afgestapt van de systematische 
evaluaties van 10 BTC projecten);  

>  De evaluaties zullen meer gericht 
zijn: beperking van het aantal 
gestelde vragen, gerichte sectoren of 
thema’s, meer of minder uitgebreid 
scope (maar met het oog op het 
vermijden van overlapping met het 
evaluatiewerk van de actoren zelf) ;  

>  Landenevaluaties worden toegespitst 
op één of hooguit twee sectoren 
of thema’s, waarbij wordt uitgegaan 
van de specifieke probleemstellingen 
binnen de context van het land en 
van de nieuwe beleidsoriëntaties.  

Uitgangspunten van het 
programma 
De door de Dienst Bijzondere Evaluatie 
gestuurde evaluaties (‘externe 
evaluaties’ in de regelgeving) zijn gericht 
op rekenschap geven over het gebruik 
van overheidsmiddelen, behaalde 
resultaten, en op lessen trekken uit wat 
werkt en niet werkt in de internationale 
ontwikkelingssamenwerking. Het 
belang van externe evaluaties is 
strategisch: (i) DBE ontwikkelt 
evaluatiesyntheses (vanuit interne 
evaluaties maar ook vanuit lessons 
learnt uit andere samenwerkingen) 
(ii) DBE voert thematische evaluaties, 
landenevaluaties, evaluaties van 
hulpmodaliteiten, sector keuzes en 
meta-evaluaties (kwaliteitscontrole) 
uit, (iii) DBE zet een experimentele 
cyclus voort die zich focust op 
impact, door op een zo rigoureus 
mogelijke manier de effecten van 
een ontwikkelingsinterventie op de 
begunstigden te meten. De bedoeling 
is ook om aan capaciteitsversterking 
van de actoren te doen zodat ze zelf 
impactevaluaties kunnen ondernemen. 

Het programma zal zich toespitsen 
op een aantal thema’s die door de 
actoren werden aangehaald tijdens 
de consultaties: de synergieën en 
complementariteit, de rights based 
approach, de hulpmodaliteiten in functie 
van de landencontext (met prioriteit 
aan de minst ontwikkelde landen), 
gender en milieu als transversale 
thema’s en aandacht voor de SDG’s. 
DBE raadpleegt de betrokken actoren 
voor elk van deze thema’s om de vragen 
en doelstellingen van elke evaluatie 
duidelijk te bepalen met het oog op het 
begunstigen van eigenaarschap en dus 
ook van toekomstig nut. 
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Bovendien wil de Dienst Bijzondere 
Evaluatie een rol spelen in de context 
van de landenstrategieën. De 
lopende onderhandelingen over het 
toekomstig beheerscontract van 
ENABEL voorzien een programma- 
cyclus met een landenstrategie van 5 
jaar en bijhorende landenportfolio’s. De 
verdeling van de taken met de interne 
evaluatiedienst van ENABEL moet nog 
concreter bepaald worden. Deze zou de 
tussentijdse evaluaties van de strategie 
op zich kunnen nemen en DBE de 
eindevaluaties. 

Hoewel deze landenstrategieën nog 
niet in hun nieuwe vorm bestaan, zal 
evaluatie een interessante tool zijn om 
de voorbereiding van een aantal van 
deze strategieën te begeleiden. Een 
eerste pilootoefening is aan de gang met 
Benin om de nieuwe programmering, 
rekening houdende met geleerde lessen 
en verworven ervaring, te ondersteunen. 

De Dienst Bijzondere Evaluatie heeft 
in het verleden landenevaluaties 
uitgevoerd (Bolivia, Rwanda, en 
gezamenlijk Burundi en Niger). De 
scope van deze evaluaties was zeer 
breed. In de huidige context willen 
we ons toespitsen op een aantal 
kernvragen, op maximum twee sectoren 
per land, en op een timing die kadert 
met een besluitvormingscyclus zodat 
de conclusies en aanbevelingen op tijd 
komen en effectief ook gebruikt kunnen 
worden. We moeten rekening houden 
met de procedures die samengaan met 
evaluaties en waarvan de stappen niet 
altijd ingekort kunnen worden. Het doel 
is om, in de logica van een leerproces, 
evaluaties parallel te kunnen uitvoeren 
met de voorbereidende analyses voor 
de uitwerking van nieuwe programma’s 
en om tussentijdse evaluatieresultaten 
te behalen die kunnen bijdragen aan 
deze analyses. 
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PROGRAMMA  
09/2016 - 09/2017
De verschillende thema’s werden al met de actoren besproken. De 
concertatie loopt verder om de vragen nog scherper te stellen en de focus 
van de evaluaties gerichter te maken.  

Impact van universitaire samenwerking

Bestaansreden
Deze evaluatie maakt ook deel uit van de experimentele evaluatiecyclus rond 
impactevaluaties die gestart werd door DBE in 2012. Het doel is om tot een meer 
rigoureuze aanpak te komen van impactevaluaties  van de verschillende interventies 
van de Belgische OS. 

Focus en vragen
Het hoofddoel van de evaluatie bestaat erin om na te gaan in welke mate en met 
welke methodologische aanpakken de Belgische universitaire OS evalueerbaar is. 

Het tweede doel is om, op basis van een staal van interventies, de impact van de 
Belgische universitaire OS te analyseren en interpreteren. De kernvragen hier zijn (i) 
welke impact heeft de universitaire samenwerking? en (ii) op welke manier leidt de 
universitaire samenwerking tot deze impact? 

Ondersteuning aan inclusieve groei en aan de lokale privésector 

Bestaansreden 
Dit is sinds meerdere legislaturen een politieke prioriteit. De strategie tot ondersteuning 
van de lokale privésector werd nog niet op zich geëvalueerd. De dienst heeft BIO 
tweemaal aan een evaluatie onderworpen. Dit is niet meer de bedoeling van de 
huidige evaluatie. Hier gaat het erom onze strategie van ondersteuning aan inclusieve 
en duurzame groei door middel van verschillende interventiekanalen te evalueren. 

Focus en vragen
De doelstelling is drievoudig: (i) het in kaart brengen van de interventies van 
ondersteuning aan de lokale privésector, (ii) het beoordelen van de strategische 
aansturing van deze ondersteuning (o.a. de strategienota) en (iii) het beoordelen 
van de resultaten van deze ondersteuning aan de lokale privésector en inclusieve, 
duurzame groei. De terreinmissies moeten plaatsvinden in één midden inkomensland 
en twee minst ontwikkelde/fragiele landen.  
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Landenevaluatie Benin

Bestaansreden
De timing voor deze evaluatie is zeer interessant omdat de resultaten/conclusies/
aanbevelingen in rekening gebracht kunnen worden in de nieuwe landenstrategie 
voor Benin en in de ENABEL portfolio. De context voor een formatieve evaluatie is 
gunstig daar de geplande programmering wellicht de eerste zal zijn die nadrukkelijk 
uitgaat van de combinatie van actuele beleidsprioriteiten (geïntegreerd beleid, …) 
en van de hervorming BTC/ENABEL.  Bovendien is de Beninse overheid vragende 
partij voor een geïntegreerd ontwikkelingsbeleid en wenst het de Belgische hulp 
voor positionering op zijn projets phares in de landbouw- en gezondheidssector, 
beiden concentratiesectoren van België sinds de laatste twee ISP’S. Deze nieuwe 
programmering wordt dus in veel opzichten een pilootoefening. 

Focus en vragen
De evaluatie zal vooral formatief zijn. De bedoeling is lessen te trekken uit het 
verleden, waar het één en ander al bestond in geïntegreerd beleid “avant la lettre” 
(vb. het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid).

Ontwikkelingseducatie

Bestaansreden
evaluatie van de informatiecampagnes over de projecten en programma’s van het 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) in 2011. De DGD heeft de nood om 
ontwikkelingseducatie te evalueren uitgedrukt en het Strategisch Comité heeft het 
gevalideerd. De timing is interessant: de strategienota  “ontwikkelingseducatie” 
dateert van 2012 en moet herzien worden. Deze evaluatie zou de rol/oriëntaties 
van ontwikkelingseducatie in het kader van de SDG’s en de Agenda 2030 kunnen 
aankaarten en meer zichtbaarheid geven aan dit aspect van de Belgische OS. 

Focus en vragen
De focus moet nog aangescherpt worden, naar doelgroep (onderwijs, eerste- en 
tweedelijns actoren, beleidsbeïnvloeding) of interventietype (informatie/sensibilisatie 
en bewustmaking/educatie/mobilisering/lobby, advocacy en dialoog) toe.

Op dit moment lijkt de interesse meer uit te gaan naar een evaluatie van 
beleidsbeïnvloeding of van de 1e of 2e lijnsactoren, waarbij alle actoren betrokken 
worden en niet alleen de NGO’s. 
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Pilootstudie – certificering van de monitoring en evaluatie 
capaciteiten van de actoren

Bestaansreden
Het Koninklijk Besluit houdende de oprichting van de Dienst Bijzondere Evaluatie 
(DBE) van 25/02/2010 (zoals gewijzigd door het KB van 25/04/2014) bepaalt dat 
DBE belast wordt met de certificering van de opvolgings- en evaluatiesystemen van 
de actoren van de Belgische OS. Hetzelfde KB belast DBE eveneens met het ex-post 
evalueren van de kwaliteit van de geharmoniseerde opvolgings- en evaluatiesystemen 
van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.   

Focus en vragen
De doelstellingen van de opdracht zijn : 

-  Een certificeringsinstrument uitwerken dat de DBE moet toelaten een 
kwaliteitsvolle certificering uit te voeren van de evaluatiesystemen van de 
Belgische ontwikkelingsactoren.

-  Een self-assessment tool ontwikkelen dat de actoren kunnen gebruiken om hun 
eigen evaluatiesysteem te beoordelen.

-  Een lange termijn certificeringstraject uitstippelen met een realistische timing, 
fasering en budget,  rekening houdend met een analyse van de huidige 
evaluatiecapaciteiten van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Een doel van de studie is om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de 
evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische OS.

Opvolging van de MOPAN 

Bestaansreden
De multilaterale organisaties ontvangen een beduidend deel van de Belgische 
ontwikkelingshulp (bijna 22% in 20152). De bevragingen hebben een groeiende interesse 
getoond voor het opnemen van de multilaterale actoren in het evaluatieprogramma. 

De opvolging van de multilaterale organisaties is een politieke prioriteit en daarom 
werd aan DBE gevraagd om lid te zijn van de MOPAN (Multilateral Organisation 
Performance Assessment Network) en zijn “assessments” op te volgen. De 
MOPAN bestaat uit een groep overheden die een interesse delen voor vragen rond 
doeltreffendheid van multilaterale organisaties, vooral in een globaal veranderende 
context. De MOPAN biedt steun aan zijn leden om beoordelingen uit te voeren van 
multilaterale organisaties die middelen krijgen voor ontwikkelingssamenwerking en 
humanitaire hulp. 

2  Dit cijfer omvat het Europees Ontwikkelingsfonds en de Europese Ontwikkelingsbank, maar niet de Belgische hulp via de Europese Commissie.
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Focus en vragen
In het kader van zijn deelname aan de MOPAN, zal DBE bijzondere aandacht schenken 
aan de 15 partnerorganisaties (multilaterale actoren) en de keuze voor case studies zal 
gemaakt worden binnen de 14 partnerlanden. DBE zal de coördinatie op zich nemen maar 
D2 (thematische directie van de DGD) moet ook betrokken worden omwille van haar 
kennis van de instellingen en het eigenaarschap over de resultaten van de assessments 
van de organisaties. 

In welke mate behalen deze organisaties de verwachte resultaten? In welke mate zijn 
hun systemen van planning, opvolging en uitvoering doeltreffend? Hoe werken ze met de 
partners in de betrokken landen? 
DBE zal korte syntheses opstellen naargelang de betrokken organisaties. De opvolging 
van de MOPAN zal samengaan met andere oefeningen (bijvoorbeeld: Peer Review van 
de evaluatiediensten van deze organisaties) en zal ons toelaten beoordelingen over de 
effectiviteit van deze organisaties in het licht te stellen. Deze elementen moeten het 
beleid van core funding, gepland in 2018-2019, helpen voorbereiden. 

Opvolging van gemeenschappelijke initiatieven en projectoproep 
“capaciteitsversterking in evaluatie”

Deelnemen aan gemeenschappelijke internationale evaluaties en aan activiteiten ter 
ondersteuning van de evaluatiecapaciteiten van de partnerlanden is de vierde taak van de 
Dienst Bijzondere Evaluatie en wordt ondersteund door de budgetlijn “subsidies”. 

DBE zal aandachtig zijn voor opportuniteiten voor samenwerking (met andere donoren en 
met de partnerlanden). De dienst heeft bijvoorbeeld de evaluatie van de Joint Programming 
(met de EU) actief opgevolgd zonder daarvoor een specifiek budget uit te trekken vanuit 
de dienst. 

Wat capaciteitsversterking in de partnerlanden betreft, zou een projectoproep gelanceerd 
kunnen worden voor opleidingen en voor het ontwikkelen van een kennisdatabase die de 
partners en actoren van de Belgische OS van nut zou zijn  (uitwisselingsperspectief).
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INDICATIEF PROGRAMMA   
09/2017 - 09/2018
Voor de volgende jaren worden de evaluaties indicatief vastgelegd. 
De thema’s moeten nog verder uitgediept worden tijdens de komende 
consultaties. Deze zullen eveneens de focus en timing helpen scherper 
stellen. Gemeenschappelijke evaluaties, uitgevoerd met andere donoren, 
zoals de Europese Unie, moeten nog toegevoegd worden. 

Evaluatie van de modaliteit “gedelegeerde samenwerking”

Volgens de definitie van het KB met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
is de gedelegeerde samenwerking een modaliteit volgens welke de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking een verbond sluit met een andere multilaterale or bilaterale 
actor. In deze evaluatie spitsen we ons enkel toe op de zogenaamde “passieve” 
gedelegeerde samenwerking, wanneer  de middelen en de uitvoering van de interventie 
aan de andere actor overgelaten worden.

Het doel van deze evaluatie is niet om conclusies te trekken met betrekking tot de 
effectiviteit van de werking van een multilaterale organisatie op basis van een interventie 
van gedelegeerde samenwerking. Evenmin willen we de evaluaties die de organisaties 
al gedaan hebben reviseren. De bedoeling is voornamelijk om te achterhalen in welke 
context deze modaliteit van samenwerking werd uitgevoerd en hoe effectief ze was (aan 
de hand van de resultaten van verschillende interventies en vooral ook met behulp van 
de al uitgevoerde evaluaties).

Evaluatie van het gebruik van strategienota’s

De doelstelling van een strategienota is om de gemeenschappelijke visie en 
prioriteiten over een bepaald thema, een sector of een aanpak van de Belgische OS 
te definiëren en verantwoorden. Conform aan de nieuwe wet van 19 maart 2013, 
moeten de strategienota’s niet langer goedgekeurd worden door het Parlement. De 
thematische en sectoriele strategienota’s worden vandaag beschouwd als richtlijnen 
voor de medewerkers van de Belgische federale diensten die bevoegd zijn voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

De evaluatie wil de plaats, rol en het  nut van de strategienota’s identificeren (zonder 
hen elk inhoudelijk te evalueren) en zal indien mogelijk leiden tot aanbevelingen over 
de structuur, de bijdrage van de betrokken actoren, de communicatie, etc. 
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Impactevaluatie (in samenwerking met ENABEL)

In de context van de cyclus van impactevaluaties die in 2012 begon, zal een nieuwe 
oefening gemaakt worden vertrekkende vanuit de interventies van gouvernementele 
samenwerking. Deze evaluatie zal uitgevoerd worden in partnerschap met de 
evaluatiedienst van ENABEL. Naar aanleiding van de aanbeveling uit de vorige evaluatie 
zal deze geïntegreerd worden vanaf de start van de geselecteerde interventies (om 
zo over een adequate baseline te beschikken alsook over de gegevens die nodig 
zijn voor de opvolging en die tijdens de uitvoering ingezameld kunnen worden). 
Deze evaluaties zullen de interventies begeleiden  en spelen zich af over meerdere 
jaren. Een luik over digitalisatie initiatieven (prioriteit van de huidige minister) kan 
geïntegreerd worden. 

Evaluatie van de integratie van het Belgische fonds van 
voedselzekerheid in de FOD BZ

De wetten met betrekking tot het Belgische Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) 
werden ingetrokken begin 2017 door een programmawet die tot doel heeft te 
verzekeren dat de projecten en programma’s van het BFVZ verder gezet kunnen 
worden. Bovendien gaat het niet over een afschaffing maar eerder over een integratie 
van het thema van voedselzekerheid in het geheel van interventies en zal dit thema 
dus niet meer afzonderlijk behandeld worden.

De parlementaire debatten over het wetsvoorstel (16 december 2016) hebben 
aangegeven dat er een bijzondere interesse is voor een evaluatie in de transitiecontext 
gelinkt aan de integratie van de  voedselzekerheid in de samenwerkingsprogramma’s. 

De evaluatie zal bijzondere aandacht schenken aan de aard van de interventies en 
het antwoord op de lokale noden, namelijk de voedselzekerheid van de betrokken 
partnerlanden. Daarenboven zal ze rekening houden met het engagement  om 15% 
van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget aan landbouw en voedselzekerheid te 
besteden en met de nieuwe strategische oriëntaties (in voorbereiding).

Evaluatie van de strategienota “digitalisatie”  

De strategische prioriteit digitalisering in dienst van ontwikkelingssamenwerking  
(Digital for Development – D4D) van de Belgische OS werd in de kijker gezet door de 
huidige regering en werd vertaald naar een strategienota. 

De strategische prioriteiten zijn drievoudig: (i) een beter gebruik van de (big)data, 
(ii) digitalisering voor inclusieve samenlevingen en (iii) digitalisering voor inclusieve 
en duurzame economische groei.  Digitalisering wordt  gezien als een vector en 
versneller in alle sectoren waarin de Belgische OS actief is en niet als een doel op 
zich. Dit sluit het toekennen van premies of van specifieke bijdragen gericht op de 
transversale integratie van D4D natuurlijk niet uit. 
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Van nature is digitalisatie onderhevig aan heel snelle ontwikkelingen. Het zal dus 
interessant zijn om een stand van zaken op te stellen in 2018 op basis van de 
initiatieven en de verwezenlijkingen van het platform. 

Gezien het innovatieve karakter van bepaalde initiatieven, zal deze evaluatie 
uitgevoerd worden vanuit een vormingsperspectief voor de deelnemende actoren. 
De Dienst Bijzondere Evaluatie zorgt reeds voor een thematische opvolging (van 
initiatieven en individuele evaluaties) om rekening te kunnen houden met de context 
waarin de initiatieven plaatsvinden. 

 

Evaluatie van de acties ter verbetering van de seksuele en 
reproductieve rechten 

Meerdere actoren hebben hun interesse benadrukt voor een thematische evaluatie 
van de acties voor de verbetering van seksuele en reproductieve rechten, gefinancierd 
door de Belgische OS.  Dit thema werd onder de aandacht gebracht tijdens consultaties 
vóór de lancering van het platform “She decides”. Deze recente campagne heeft 
de interesse voor het thema nogmaals aangetoond. De evaluatie zal gaan over de 
Belgische bijdrage op materiaal vlak en over het dialoog met de partnerlanden. In 
oktober 2013 werd er over dit thema (gebruik van de strategienota) al een enquête 
gehouden door het Instituut van Tropische Geneeskunde, wat leidde tot een stand 
van zaken en tot aanbevelingen die kunnen dienen om de vooruitgang sindsdien op 
te volgen.  

Landenevaluatie (1 land in functie van de toekomstige 
gemengde Commissie, mogelijks Rwanda, DRC of Burundi)  

Een nieuwe landenevaluatie zal gerealiseerd worden met als doel de voorbereiding 
van de nieuwe strategie voor het land te helpen begeleiden. Het land moet nog 
geïdentificeerd worden op basis van bijkomende raadplegingen en de mogelijke 
timing voor de gemengde Commissie. Deze evaluatie zal rekening houden met de 
fragiele context van de landen en van onze interventies in deze context. 
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INDICATIEF PROGRAMMA   
09/2018 - 09/2019
Voor de volgende jaren worden de evaluaties indicatief vastgelegd. De thema’s 
moeten nog verder uitgediept worden tijdens de komende consultaties. Deze zullen 
eveneens de focus en timing helpen scherper stellen. Gemeenschappelijke evaluaties 
uitgevoerd met andere donoren, zoals de Europese Unie, moeten nog toegevoegd 
worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor het Trust Fund Migration, 
waaraan België financieel bijdraagt en die het onderwerp zou kunnen uitmaken van 
een evaluatie tegen 2019.

Evaluatie “synergieën en complementariteit”-indirecte actoren 

De synergieën en complementariteit van de indirecte actoren, concreet de processen 
van de gemeenschappelijke contextanalyses (GCA), de gemeenschappelijke 
strategische kaders (GSK) en hun uitvoering tijdens de interventies, zullen deel 
uitmaken van onze programmering. Het gemeenschappelijke strategische kader is 
een geheel van strategische keuzes die samen door de geaccrediteerde organisaties 
gemaakt wordt binnen een land of over een thema op basis van een gemeenschappelijke 
contextanalyse. 

Deze evaluatie is gepland voor de periode van 2018-2019 aangezien men rekening 
moet houden met de tijd die nodig is voor de uitvoering van een GSK (zodat de 
resultaten op het terrein waarneembaar worden) maar zal eerder starten (vanaf 
2017). 

Het doel is om een evaluatie te realiseren die gaandeweg rekening houdt met de 
verworven kennis/lessen. De bedoeling is om de tussentijdse en eindresultaten voor 
2019/2020 te leveren zodat ze nuttig zijn voor een volgende programma cyclus van 
de indirecte actoren. 

Evaluatie Gemeenschappelijk Strategisch Kader “Waardig Werk” 

Het gemeenschappelijke strategisch kader (GSK) « Waardig Werk » is gebaseerd op 
de vier gemeenschappelijke regionale contextanalyses over waardig werk en zijn vier 
dimensies: jobcreatie, recht op werk, sociale bescherming en sociale dialoog. Deze 
vier strategische doelen zijn onlosmakelijk verbonden, afhankelijk van elkaar en 
versterken elkaar onderling. De doelstelling van deze evaluatie is om de bijdrage van 
de indirecte actoren aan dit GSK “Waardig Werk” te beoordelen. Zo zal de evaluatie 
focussen op de doeltreffendheid en de efficiëntie van de bijdragen van de Belgische 
actoren op het vlak van waardig werk.  
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Evaluatie van het core-funding beleid –multilaterale actoren 

Op het vlak van multilaterale samenwerking doet België aan core-funding. Zo schenkt 
België  haar bijdrage aan de algemene middelen van multilaterale organisaties. Ze 
heeft ervoor gekozen met 15 partnerorganisaties samen te werken (Koninklijk Besluit 
van 29 mei 2015). 

DBE zal een opvolging van de multilaterale partnerorganisaties doen via de MOPAN en 
via de opvolging van de verschillende uitgevoerde beoordelingen (onder andere door 
hun eigen evaluatiediensten). Het zal evenwel interessant zijn om een beoordeling te 
maken van het geheel van overeenkomsten met deze actoren en van de positie van 
België binnen deze instellingen. 

Het financieringskader voor de vrijwillige multilaterale bijdragen is vastgelegd voor 
de periode 2017-2020.

DBE wil dan ook voor het einde van deze financieringsperiode afkomen met 
onafhankelijke en solide evaluatie elementen met de bedoeling aan de Belgische 
beleidsmakers objectieve elementen te kunnen voorleggen die hen kunnen helpen 
om de volgende financieringsperiode in goede banen te leiden. Het doel zal eveneens 
zijn om de relevantie en effectiviteit te beoordelen van de huidige criteria waarmee 
getoetst wordt of een organisatie van de vrijwillige bijdragen zal genieten als partner 
van de multilaterale samenwerking. (i) Coherentie van de algemene doelstellingen van 
de internationale organisatie met die van de Belgische ontwikkelingssamenwerking; 
(ii) logische, geplande en resultaat-georiënteerde aanpak van de internationale 
organisatie en (iii) coherentie van deze bijdragen met de eventuele bijdragen aan 
een internationale organisatie door andere ontwikkelingsactoren. 

 

Landenevaluatie (land nog te bepalen)

Een nieuwe landenevaluatie zal uitgevoerd worden met de bedoeling om de 
voorbereiding van een nieuwe landenstrategie te helpen begeleiden. Het land moet 
nog geselecteerd worden op basis van bijkomend overleg en de mogelijke timing 
voor de Gemengde Commissie. 
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