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Samenvatting Evaluatie GSK Waardig Werk 
 

 

Context, doelstelling en aanpak van de evaluatie 

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) programmeerde voor 2020 een evaluatie van het thematische 

gemeenschappelijke strategisch kader (GSK) Waardig Werk (WW).  Het Koninklijk Besluit (KB) van 11 

september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking voorziet de GSK’s als een 

instrument voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het KB van 11 september 2016 voorziet de 

GSK’s van een wettelijk kader en beschrijft de elementen die het GSK minimaal dient te bevatten.  De 

primaire doelstelling van een GSK is gericht op het verhogen van de impact van 

ontwikkelingsinterventies omdat er binnen het GSK 1) meer coördinatie en overleg tot stand komt 

tussen de betrokken actoren; 2) de actoren effectieve vormen van synergie en complementariteit tot 

stand brengen; 3) actoren geleerde lessen met elkaar kunnen uitwisselen; 4) het GSK de basis vormt van 

de strategische dialoog tussen de overheid en actoren van de niet-gouvernementele samenwerking 

(ANG’s).   

Het KB 2016 bepaalt dat een GSK een thematische benadering kan volgen, of een 

regionale/geografische benadering. Op het moment van deze evaluatie was het GSK Waardig Werk het 

enige GSK dat een thematische benadering volgt.  

Negen actoren ontwikkelden dit GSK: vier NGO’s (WSM, FOS, Solsoc en Oxfam-Solidariteit), twee 

mutualiteiten (de christelijke LCM-ANMC en socialistische Solidaris-Socialistische Mutualiteiten), drie 

vakbondsinstituten voor ontwikkelingssamenwerking van drie vakbonden: de christelijke ACV-CSC (IIAV-

IEOI), de socialistische ABVV-FGTB (ISVI-IFSI) en de liberale ACLVB-CGSLB (BIS-MSI)).   

De evaluatie heeft hoofdzakelijk een lerend karakter, met als doel om na te gaan welke meerwaarde het 

GSK heeft gecreëerd, welke elementen tot nu toe hebben bijgedragen aan succes en welke elementen 

vatbaar zijn voor verbetering of aanpassing. De focus van deze evaluatie op het GSK Waardig Werk 

betekent dat deze evaluatie niet het ganse thema Waardig Werk binnen de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking onderzoekt, en ook niet de realisatie van deze (gemeenschappelijke) 

programma’s binnen de context van het GSK WW. Een nevendoelstelling van de evaluatie was dan ook 

om te kijken welke elementen eigen zijn aan (dit) thematische GSK en of deze elementen de keuze van 

een thematisch GSK kunnen verantwoorden. 

Deze evaluatie viel samen met het uitbreken van de Covid-pandemie. Wat normaal niet het geval zou 

zijn Deze pandemie vergde enige aanpassingen: de evaluatie werd volledig online uitgevoerd: interviews 

met actoren in België en met lokale partners van de GSK WW-actoren in Afrika, Latijns-Amerika, en Azië; 

diverse focusgroepen en bijeenkomsten van het Begeleidingscomité alsook de finale restitutie vonden 

geheel online plaats. Dat vroeg af en toe enige flexibiliteit van betrokken actoren, maar verliep vrij vlot 

en zonder noemenswaardige problemen.   Een methodologische nota werd uitgewerkt inclusief een 

evaluatiekader met een aantal evaluatievragen om een antwoord te zoeken op de mate waarin het GSK 

WW relevant, effectief, coherent en efficiënt is; welke (succes)factoren en randvoorwaarden de 

realisatie van het GSK beïnvloeden en welke geleerde lessen, aandachtspunten en opportuniteiten er 

kunnen geformuleerd worden om het GSK WW verder te versterken in de toekomst. 



Het GSK Waardig Werk en bijhorende verandertheorie 

Het GSK WW is gebaseerd op vier gemeenschappelijke regionale contextanalyses (GCA’s) over Waardig 

Werk en bevat vier pijlers: jobcreatie, recht op werk, sociale bescherming en sociale dialoog. Deze vier 

pijlers vormen ook de vier pijlers van de Waardig Werk-Agenda van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO).  Op internationaal niveau is het thema Waardig Werk erkend in de Agenda 

2030 en bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) expliciet onder SDG 8 opgenomen.  

Het GSK WW is geen ontwikkelingsprogramma op zich maar als strategisch kader wil ze waarde 

toevoegen en effectief en coherent bijdragen aan de realisatie van de (gemeenschappelijke) 

programma’s, medegefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 

Hulp (DGD).  De realisatie van het GSK WW wordt gevisualiseerd door een verandertheorie (ToC) die de 

GSK WW-actoren gezamenlijk ontwikkelden.  De interventiestrategieën die hier rechtstreeks toe 

moeten bijdragen staan kort opgesomd in het GSK WW.   

Er zijn drie kernstrategieën: 1/capaciteitsversterking van de partners in de drie continenten in het 

Zuiden (lokaal, continentaal en globaal), 2/versterking van netwerking, samenwerking en gezamenlijke 

acties (synergie) en 3/strategieën gericht op beleidsbeïnvloeding. Daarbij aansluitend worden volgende 

interventiestrategieën op een meer transversale manier geïntegreerd in de kernstrategieën: gender en 

milieu, sociale dialoog en collectief leren. Het GSK WW en de ToC worden dus geoperationaliseerd via 

de (gezamenlijke) programma’s van de GSK WW-actoren, in synergie en complementaire samenwerking 

met veel andere actoren. 

Relevantie van het GSK Waardig Werk 

Een aantal elementen bepalen de eigenheid van het GSK WW: een gezamenlijke motivatie om sterker 

dan voorheen rond het thema Waardig Werk te overleggen en samen te werken, één 

gemeenschappelijke visie geënt op de Agenda Waardig Werk van de IAO, en een multi-actor aanpak om 

deze visie in de praktijk te brengen.  De aanpak voorgesteld in het GSK WW om de gemeenschappelijke 

doelstelling te bereiken is een aanpak op verschillende niveaus, zowel lokaal op landenniveau als op 

regionaal/continentaal en internationaal/globaal niveau.  

Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat elk van de GSK WW-actoren bijdraagt vanuit een eigen identiteit en 

specificiteit aan een of meerdere pijlers van de agenda Waardig Werk, die onderling afhankelijk zijn en 

mede gerealiseerd worden door geplande en minder geplande complementaire en synergetische acties 

van deze verschillende actoren. De multi-actorbenadering wordt ook waargemaakt door overleg en 

samenwerking in diverse gradaties met een grote diversiteit aan externe actoren. 

Het GSK WW onderscheidt zich duidelijk van de andere, geografische GSK’s op een aantal vlakken. Dit 

maakt dat er over het algemeen geen concurrentie bestaat of overlap met deze GSK’s.  Het GSK WW 

heeft geleidelijk aan zijn eigen complementariteit en toegevoegde waarde kunnen tonen, met name 

door de deelname van GSK WW-actoren aan strategische dialogen in bepaalde landen, door opleidings- 

en informatiesessies over waardig werk en door de ontwikkeling van een waardig werk-gids voor die 

actoren die op niveau van de geografische GSK’s werken. Dit heeft de coherentie van de aanpak van de 

GSK WW-actoren geconsolideerd en de gemeenschappelijke identiteit en specificiteit van de negen 

deelnemende actoren versterkt.  

 



Effectiviteit van het GSK Waardig Werk 

Een van de belangrijkste instrumenten die de operationalisering van het GSK WW in goede banen heeft 

geleid tot nu toe, is de oprichting van een Coördinatieplatform Waardig Werk (CPWW) binnen de 

context van het GSK WW. Dit platform draagt bij aan een effectief overleg en coördinatie van 

activiteiten tussen de GSK WW- actoren op zowel operationeel als strategisch niveau.  Naast deze 

interne overlegstructuur zijn er verbindingen naar andere werkgroepen, en netwerken die niet binnen 

het GSK WW opgenomen zijn, maar waar de meeste GSK WW-actoren (actief) aan deelnemen wegens 

de relevantie voor het thema Waardig Werk. 

De operationalisering van het GSK WW via de drie kern- en transversale strategieën vindt zowel binnen 

de (gemeenschappelijke) programma’s plaats als over de programma’s heen.  De effectiviteit van het 

GSK WW werd daarom in dit rapport zichtbaar gemaakt in functie van waar de veranderingen, als gevolg 

van de interventiestrategieën, zich situeren: in België (zoals bij Belgische beleidsmakers), op 

regionaal/continentaal niveau (onder andere bij regionale partners), op internationaal niveau en op 

landen - en lokaal partnerniveau. 

Uit de vele onderzochte voorbeelden tijdens de evaluatie blijkt dat activiteiten van de GSK WW-actoren 

in België en op het terrein bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 en het bevorderen van de 

Agenda van Waardig Werk, en dus ook aan de strategische doelstelling en subdoelstellingen van het GSK 

WW. De voorbeelden in het rapport illustreren dat de realisatie van de kern- en transversale strategieën 

niet vanop een eiland gebeurt, maar vaak complementair en in synergie met andere, externe actoren.  

Uit de evaluatie blijkt tevens dat het GSK WW een toegevoegde waarde voor lokale partners van GSK 

WW-actoren heeft, op voorwaarde dat acties binnen het kader van het GSK WW vertrekken van wat er 

leeft op het terrein en aansluiten bij de vragen op het terrein.  Hoewel gendermainstreaming zeker 

meegenomen wordt door de GSK WW-actoren in hun programma’s, werden er tijdens de evaluatie geen 

voorbeelden gevonden dat gendermainstreaming als transversale strategie op een geïntegreerde 

manier wordt uitgevoerd binnen de context van het GSK WW. 

Het is jammer dat de beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking het thema Waardig 

Werk niet hoog op de beleidsagenda heeft gezet de afgelopen jaren. Nochtans is Waardig Werk als 

prioritair beleidsthema ingeschreven in de Belgische Wet van de Ontwikkelingssamenwerking van 19 

maart 2013.  Bepaalde opportuniteiten bleven daardoor onbenut zoals de uitwerking van een 

strategische nota Waardig Werk en coördinatie tussen de verschillende Belgische ontwikkelingsactoren 

binnen de context van een dergelijke nota.  De positieve en constructieve dialoog tussen DGD en de GSK 

WW-actoren ten aanzien van het thema waardig werk heeft de terughoudendheid van het kabinet 

enigszins gecompenseerd. Ook het feit dat Waardig Werk opnieuw bevestigd wordt als prioritair 

beleidsthema in het verslag van de formateurs van 30 september 2020 voor een federale regering 

schept kansen om hier alsnog vooruitgang te boeken. 

Het collectief leertraject, medegefinancierd door DGD via de Federaties, heeft het thema klimaat en 

milieu sterker op de collectieve agenda van de GSK WW- actoren gezet.  Collectief leren blijkt wel het 

meest effectief wanneer het door de actoren van het GSK WW zelf op de agenda wordt gezet, zonder 

dat het altijd als dusdanig wordt benoemd.  

Hoewel uit de evaluatie veel voorbeelden naar voren kwamen die de voortgang van de realisatie van het 

GSK WW illustreerden, toch komt deze evaluatie te vroeg om een duidelijke uitspraak te kunnen doen 



over de mate waarin het GSK WW haar doelen bereikt: de processen die tot resultaten dienen te leiden 

vragen tijd en zijn complex door de veelheid van betrokken actoren en verschillende niveaus waarop 

deze processen op elkaar ingrijpen. Bij aanvang van de evaluatie was het GSK WW net drie jaar 

functioneel evenals de daaraan verbonden (gemeenschappelijke) programma’s die een looptijd van vijf 

jaar hebben.  Wat uit de evaluatie wel duidelijk is gebleken is dat in de periode 2017 en 2019, de 

coördinatie van diverse activiteiten, overleg en andere initiatieven tussen GSK WW-actoren en andere 

Belgische actoren heeft geleid tot meer zichtbaarheid voor het thema Waardig Werk, een duidelijke 

inbreng over dit thema op beleidsniveau en meer inzicht over wat waardig werk voor de eigen 

organisatie kan betekenen.  

Efficiëntie van het GSK Waardig Werk 

De overgrote meerderheid van de belanghebbenden is het erover eens dat de investering die nodig is op 

vlak van tijd, personeel en dus in financiële termen om een GSK WW te kunnen realiseren, aanzienlijk en 

belastend is. De financiering van deze kosten wordt slechts tot op zekere hoogte gedekt door een 

specifiek budget dat door het DGD wordt toegekend, en verder zeer gedeeltelijk en indirect door de 

coördinatiekosten van de (gemeenschappelijke) programma's. Deze kosten worden echter grotendeels 

gedragen door de eigen middelen van ANG’s, waardoor het mogelijk wordt om de werkings- en 

personeelskosten te vergoeden die aan het GSK WW worden besteed. 

Ondanks deze beperkingen met betrekking tot de verwachte investeringen zijn de GSK WW-actoren 

unaniem van mening dat de kosten-batenverhouding van de coördinatiestructuur van het GSK WW 

positief is.   

Uit de evaluatie blijkt dat het uitvoeringspercentage van de programma's vanaf het eerste jaar hoog is, 

met name voor de (gezamenlijke) programma's (tussen 81 en 92%), terwijl het programma toen in de 

loop van dat jaar (2017) gestart was met enige vertraging op het gebied van wetgeving. Het 

uitvoeringspercentage stijgt voor de drie programma's in het tweede jaar aanzienlijk, waardoor alle 

programma's in de eerste twee jaar een gecumuleerd uitvoeringspercentage van meer dan 88% 

bereiken. De uitvoerings-, overleg- en coördinatiemechanismen en de monitoringprocessen werden dus 

efficiënt genoeg beheerd om ervoor te zorgen dat het innovatieve karakter van het GSK WW de 

uitvoering van de interventies op het terrein niet beïnvloedde, integendeel. 

Coherentie van het GSK Waardig Werk  

De manier waarop het GSK Waardig Werk in praktijk wordt gebracht via het coördinatieplatform 

Waardig Werk bevordert de coherentie met de (gemeenschappelijke) programma’s van de negen 

betrokken actoren, meer bepaald op vlak van doelstellingen, kernstrategieën, opportuniteiten voor 

synergie en complementariteit en de gezamenlijke verandertheorie. Deze coherentie vinden we terug 

op zowel het operationele als het strategische niveau. De coherentie tussen landen- en regionale 

benaderingen binnen het GSK WW blijkt uit de voorbeelden op het terrein, maar is niet duidelijk uit het 

GSK WW zelf af te leiden.  Op het moment van de evaluatie kon niet besloten worden of en in hoeverre 

er coherentie bestaat tussen de benadering van het thema Waardig Werk en andere thema’s en 

sectoren binnen het landschap van ontwikkelingssamenwerking, in België en op het terrein. Het huidige 

wettelijk kader dringt hier niet op aan.  Men kan zich echter de vraag stellen of een coherente aanpak of 

ten minste een meer regelmatige uitwisseling van ervaringen en expertise met andere actoren, 

waarbij men niet enkel op landenniveau via de geografische GSK’s maar ook over de grenzen van 



thema’s en sectoren heen kijkt, niet sterker bevorderd dient te worden. Dit werd niet verder onderzocht 

in deze evaluatie.  

Geleerde lessen, randvoorwaarden/factoren en aandachtspunten  

Uit deze evaluatie kan geleerd worden dat het bundelen van krachten door de GSK WW-actoren het 

boeken van resultaten bevordert, zeker op internationaal en strategisch niveau.  Met behoud van de 

eigen identiteit en specificiteit zorgt een gezamenlijk strategisch kader voor meer coherentie tussen 

verschillende niveaus: van lokaal tot internationaal niveau, van operationeel tot strategisch niveau. Een 

aantal factoren eigen aan de manier waarop de GSK WW- actoren zich organiseren om met elkaar 

samen te werken, evenals het feit dat het aantal deelnemende actoren aan het GSK WW relatief klein is 

en dus zorgt voor een zekere wendbaarheid, zijn mee bepalend voor het succes van het GSK WW.  

De belangrijkste aandachtspunten liggen op het vlak van de beperkte middelen die ter beschikking zijn 

om het GSK WW te coördineren en te realiseren, het sterker inzetten van gendermainstreaming als 

transversale strategie binnen de context van het GSK WW, de nog beperkte coördinatie, overleg en 

uitwisseling met andere Belgische ontwikkelingsactoren (zoals andere ANG’s, BIO, Enabel), het 

versterken van een gezamenlijke strategievorming per continent, en het realiseren van synergie en 

complementariteit in functie van de noden en vragen die leven op het terrein. Een essentiële 

randvoorwaarde voor succes blijkt een professionele referentenorganisatie te zijn, met die 

kanttekening dat het niet enkel de referent maar bij uitbreiding alle leden zijn die een inspanning dienen 

te leveren om van het GSK WW een succes te maken. Duidelijke afspraken en het bouwen aan 

wederzijds vertrouwen zijn in deze van elementair belang, net zoals het zorgen voor openheid en 

respect voor elkaars eigenheid, identiteit, autonomie, diversiteit en het werken volgens het principe 

“eenheid binnen de diversiteit”.  

Om het succes van het GSK WW te consolideren en verder te versterken, formuleren de evaluatoren 

verschillende aanbevelingen gericht aan de verschillende betrokken partijen. 

Aanbevelingen gericht aan de negen actoren van het GSK WW  

De tijd die de GSK WW- actoren ter beschikking hebben voor de coördinatie en overleg in het kader van 

het GSK WW zou geoptimaliseerd kunnen worden teneinde een zo breed mogelijke participatie van alle 

GSK WW-actoren mogelijk te maken. Om het thema Waardig Werk nog sterker strategisch op de kaart 

te zetten wordt aanbevolen om de zichtbaarheid van acties in het kader van het GSK WW te vergroten 

evenals de gemeenschappelijke externe communicatie rond gezamenlijke standpuntinnames en andere 

interventies te verbeteren. In dit opzicht kan ook bekeken worden op welke manier de multi-

stakeholderbenadering nog verder versterkt kan worden.  

Individuele expertise en ervaringen van GSK WW actoren kunnen binnen het GSK WW nog beter 

geïntegreerd worden.  Dit laat toe dat er effectiever collectief kan geleerd worden van bestaande 

aanpakken en dat goede praktijken kunnen geïdentificeerd en - rekening houdend met de context - 

gerepliceerd worden. De verandertheorie (ToC) kan het GSK WW nog beter helpen verduidelijken via 

een korte narratief en het expliciteren van onderliggende aannames. 

 



Aanbevelingen gericht aan alle Belgische actoren binnen de sector 

Ontwikkelingssamenwerking  

Het verdient verder aanbeveling om te onderzoeken hoe de (strategische) samenwerking met lokale 

partners en andere actoren kan versterkt worden ter ondersteuning van het behalen van de 

vooropgestelde doelen van het GSK WW en die van andere actoren binnen het landschap van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking (en daarbuiten). Hoewel deze aanbeveling gericht is aan de 

actoren van het GSK WW, is deze ook breder bedoeld: elke actor binnen de sector 

ontwikkelingssamenwerking heeft in deze een actieve rol te spelen en verantwoordelijkheid te nemen 

om veranderingen binnen de maatschappij tot stand te helpen brengen die de eigen werking en doelen 

overstijgen.   

Mogelijkheden hiertoe zijn het sterker betrekken van lokale partners van de Belgische ANG’s bij de 

ontwikkeling en realisatie van het GSK; het stimuleren van coördinatie, overleg en uitwisseling van 

expertise en ervaringen tussen thematische en geografische GSK’s onderling en met de verschillende 

Belgische ontwikkelingsactoren zoals BIO en Enabel; het versterken van de geografische GSK’s vanuit 

een meer strategisch perspectief en het kapitaliseren en verspreiden van geleerde lessen bij de 

ontwikkeling en het in praktijk brengen van de toekomstige thematische en geografische GSK’s, daarbij 

ondersteund door de Federaties (zelfs al zijn niet alle eerder vermelde elementen binnen het huidige 

wettelijke kader verplicht). 

Aanbevelingen gericht aan de Belgische actoren BIO en Enabel  

BIO en Enabel kunnen meer expliciet verduidelijken op welke manier ze het thema Waardig Werk in de 

praktijk brengen, om zo eventuele opportuniteiten voor overleg, synergie en complementariteit met 

andere actoren zoals de GSK WW-actoren gemakkelijker te kunnen identificeren.   

Aanbevelingen aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Administratie die ressorteert 

onder de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en haar verschillende diensten  

Aan de (nieuwe) Minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt aanbevolen om het thema Waardig 

Werk sterker op de prioritaire beleidsagenda te zetten, waardoor een meer uniforme en coherente 

aanpak van Waardig Werk als strategie mogelijk wordt en de discrepantie verkleint tussen hoe het 

politieke beleidsniveau het thema Waardig Werk tot nu toe benaderde en hoe DGD dit thema 

strategisch en beleidsmatig tot op heden kon opnemen binnen de contouren van de wetgeving.   Dit zou 

het mogelijk maken om de wet die het prioritaire karakter van het thema waardig werk bepaalt, 

effectiever uit te voeren.  

In het verlengde hiervan kan DGD een strategische nota Waardig Werk ontwikkelen, in lijn met de SDG’s 

en de Agenda Waardig Werk en goedgekeurd door de Minister.  DGD kan ook sterker verduidelijken wat 

ze verwacht op vlak van de relatie tussen de geografische en thematische GSK’s. Dit om toekomstige 

verwachtingen over overleg en uitwisseling en coördinatie van activiteiten tussen beide typen GSK’s 

duidelijker te af te kunnen bakenen in het licht van een win-win voor alle partijen.  

Aanbeveling gericht aan de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) 

De huidige evaluatie had als scope het GSK Waardig Werk en niet het thema Waardig Werk op zich. 

Daardoor bleven de realisaties van de andere Belgische actoren die niet deelnemen aan het GSK 



Waardig Werk maar wel actief zijn op dit thema, in deze evaluatie enigszins onderbelicht. Een 

bijkomend onderzoek van het thema Waardig Werk, opgenomen door de bredere groep van Belgische 

actoren binnen de sector ontwikkelingssamenwerking en reeds gepland door de Dienst Bijzondere 

Evaluatie, kan tegemoetkomen aan deze beperking en een meer volledig licht laten schijnen op de 

benaderingen en realisaties van dit thema.  In deze context wordt dan ook aanbevolen om de 

taakomschrijving van deze bredere evaluatie op te stellen in overeenstemming met de aanpak die is 

gevolgd om de huidige evaluatie uit te voeren. 

 

+ + + + + + 

 

 

  



 


